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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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VEHBç KOÇ’U ANARKEN
Geçtièimiz 25 êubat günü, Vehbi Koç’un ölümünün 14. yÈldönümüydü.
Tüm sevenleri ile birlikte her yÈl olduèu gibi bu yÈl da onu saygÈyla anmak
için dokuzuncusunu gerçekleëtirdièimiz Vehbi Koç Ödül Töreni ile bir araya
geldik. Vehbi Koç’un vasiyeti ile düzenlenen ödül töreni hem duygulu hem
de coëkulu idi. Duyguluydu, çünkü Vehbi Koç’suz geçen yÈllar ona olan
özlemimizi daha da artÈrdÈ. Coëkuluydu, çünkü onun vasiyeti olan böylesi
bir organizasyon vesilesiyle ülkemizde çok önemli baëarÈlara imza atan
deèerli insanlarÈn varlÈèÈnÈ bir kez daha hissettik ve mutlu olduk. Dokuz
yÈldÈr, eèitim, kültür, saèlÈk alanlarÈnda üstün baëarÈ gösteren kiëi veya
kurumlara verilen Vehbi Koç Ödülü’nü de böylesi bir gecede yine önemli
bir isimle buluëturduk. Vehbi Koç Ödülü’nün bu seneki sahibi beyin ve
damar hastalÈklarÈ konusunda uluslararasÈ baëarÈlara imza atan Prof. Dr.
Turgay Dalkara oldu. Bu vesileyle Prof. Dr. Dalkara’yÈ bir kez daha tebrik
ediyor, bu çok önemli baëarÈyla hepimizi gururlandÈrdÈèÈ için kendisine
teëekkür ediyorum.
Sosyal hayatÈmÈzÈn ve iktisadi kalkÈnmamÈzÈn en önemli unsurlarÈndan
olan yardÈmlaëma kavramÈnÈn kurumsallaëmasÈna son derece önem veren
Vehbi Koç, her alanda olduèu gibi bu alanda da bir ilki gerçekleëtirerek
vakÈfçÈlÈk kavramÈnÈn geliëmesi ve yerleëmesi için uzun uèraëlar verdi ve
bundan tam 41 yÈl önce Vehbi Koç VakfÈ’nÈ kurdu. VakfÈn kuruluë iradesi
olan, “éë adamlarÈnÈn hayÈr iëlerine, sosyal bir hizmet olarak, sistemli bir
ëekilde baëlamalarÈnÈn zamanÈ geldièine inandÈm ve bu iëte birkaç örnek
vererek, öncülük yapmak istedim” sözlerini burada hatÈrlamak gerekiyor.
AynÈ zamanda insana yatÈrÈm kavramÈnÈ kurumsallaëtÈran Vehbi Koç,
yapÈlan yardÈmlarÈ kurumsal ve profesyonel bir çatÈ altÈnda toplamakla
kalmayÈp; saèlÈk, eèitim ve kültür alanlarÈndaki proje ve yatÈrÈmlarÈyla da
ülkemizin sosyal yapÈsÈnÈn hatta demokrasisinin geliëmesine katkÈda
bulundu. Vehbi Koç’un ülkemize yaptÈèÈ katkÈlarÈn en önemli karëÈlÈèÈ ise
Cumhuriyetin kuruluëunun ilk yÈllarÈndan bu yana ülke sanayisine
kazandÈrdÈklarÈnÈn, ilkleri gerçekleëtirdièi pek çok yatÈrÈmÈn ve kurumsal
uygulamanÈn getirdièi manevi haz oldu. Geçmiëten günümüze tüm bu
geliëmelere baktÈèÈmÈzda bir kez daha Vehbi Koç’un öngörüsüne hayran
kalÈyor ve her defasÈnda Koç Topluluèu’na ve ülkemize katkÈlarÈndan dolayÈ
kendisini ëükranla anÈyoruz.
Ülkemizin ve dünyanÈn kritik bir süreçten geçtièini hep birlikte
gözlemliyoruz. Özellikle komëumuz Yunanistan’da yaëanan ekonomik kriz
ve yine AB bölgesinde Portekiz, éspanya gibi ülkelerin içine düëtükleri
ekonomik sÈkÈntÈlar yaëanan krizin boyutlarÈnÈ bize ifade ederken, ülkemizin
bulunduèu konumun ve iktisadi gücünün önemini bizlere yeniden gösterdi.
Koç Topluluèu’nun bu kritik süreçte göstermië olduèu performans ve
baëarÈ ülkemiz ve Topluluèumuz adÈna önemli bir gösterge olmakla
beraber, Vehbi Koç’un öncülüèünde geliëen Türk sanayisinin de bir
baëarÈsÈ olarak kabul edilebilir.
23 Nisan 1920 tarihini resmi kuruluëu olarak kabul ettièimiz TBMM, bu
yÈl 90 yaëÈnda… Demokrasimizin fiili sembolü, kurucu unsuru olan
TBMM’nin kuruluë yÈldönümü vesilesiyle ulu önder Gazi Mustafa Kemal
Atatürk’ü ve arkadaëlarÈnÈ bir kez daha saygÈyla anÈyoruz.

Ali Y. KOÇ
Koç Holding Yönetim Kurulu Üyesi
Kurumsal életiëim ve Bilgi Grubu BaëkanÈ
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VEHBU KOÇ
VASUYETUYLE ANILDI
Vehbi Koç ölümünün 14. yÈlÈnda
Vehbi Koç Ödülleri ile anÈlmaya
devam ediliyor. Bu yÈl saèlÈk
alanÈnda verilen 9. Vehbi Koç
Ödülü’nün sahibi Prof. Dr. Turgay
Dalkara oldu.
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Tüpraë’a Ödül Yaèmuru
Koçtaë’tan Maèaza AtaèÈ
World’den Büyük BaëarÈ

32 AMERUKAN HASTANESU
ULE SAMLIKTA YENU DÖNEM

VKV Amerikan Hastanesi’nin açtÈèÈ M.D.
Anderson Radyasyon Onkoloji Merkezi
hakkÈndaki ayrÈntÈlarÈ Doç. Dr. Evren
Keleë’ten dinledik.

42 “HERiEYUN BAiI GÜVEN”
Aygaz Bayisi Hüseyin Tarhan, uzun yÈllardÈr
aynÈ bölgede esnaflÈk yapÈyor. Müëterileri için
ise en önemli yanÈ saèladÈèÈ güven.

34

SATINALMA ZURVESU’NDE
YOL HARUTASI BELURLENDI
Koç Topluluèu, ortak satÈnalma faaliyetlerinde daha da baëarÈlÈ olmak adÈna
yapÈlabilecekleri Ortak SatÈnalma Zirvesi’nde
konuëtu.

22 “BAiARI UÇUN DEMUiKEN
DURUMLARA HAZIRLIKLI
OLUN”

DünyanÈn yaëayan en önemli kaëiflerinden
Ranulph Fiennes ile kendi dünyasÈna yolculuk
yaptÈk. Fiennes’ten tehlikeli maceralarla ië
dünyasÈnÈ karëÈlaëtÈrmasÈnÈ istedik...
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OTOKOÇ YÜZDE 26
BÜYÜDÜ
Otokoç Genel Müdürü Görgün Özdemir
daralan otomotiv pazarÈnda büyümenin
sürdüèünü müjdeliyor.

émtiyaz Sahibi
Koç Holding A.ê.
AdÈna
Dr. Bülent BULGURLU (Sahibi)
Genel YayÈn Yönetmeni
Ali Y. KOÇ
YayÈn Direktörü
Oya ÜNLÜ KIZIL
Sorumlu Yönetmen
êeniz AKAN
YayÈn Kurulu
Serkan ÜNAL
Seçil AKBUDAK
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36 BIRAKIN GÖNLÜNÜZÜ

BUZUM KARELERE KAPILSIN

“Bizim Kareler”, Arçelik çalÈëanlarÈnÈn gönüllerini ortaya koyduklarÈ bir fotoèraf kulübü.
Sadece fotoèrafÈ deèil, insanlarÈ da çok
seviyorlar.

38 ANADOL’LA UPEK
YOLU’NDA…

Bir klasik otomobil yarÈëÈnda Anadol ile
yarÈëma fikri size nasÈl geliyor? Ahmet êefik
Öngün takÈm arkadaëÈ Erdal Tokcan ile bu
fikri hayata geçiriyor.
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44 TEiEKKÜRLER TAYLAND
Seyir Defteri bölümümüze ilk katkÈ RMK
Marine Kurumsal életiëim Sorumlusu Simge
YÈldÈrÈm’dan geldi.

46 TARUHE GEÇEN
REKORLAR

Futbol ve basketbol gibi sporlarda öyle
rakamlar dile getiriliyor ki inanÈlmaz gibi gelse
de hepsi gerçek…

48 KÜLTÜR-SANAT
éki ay boyunca kültür-sanat ajandanÈz…

Renk AyrÈmÈ ve BaskÈ
Elma BasÈm
HalkalÈ Cad. No: 164 B-4 Blok
Sefaköy-Küçükçekmece
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2010’UN çLK KOÇTAè’I
DENçZLç’DE AÇILDI
Koçtaj, 2010 yVlVnVn ilk maNazasVnV Koç Holding CEO’su Dr. Bülent Bulgurlu ve
Koç Holding Turizm, GVda ve Perakende Grubu BajkanV Ömer Bozer’in katVlVmVyla
Denizli’de açtV.

2005 yÈlÈndan itibaren ülke çapÈndaki
yaygÈnlÈèÈnÈ artÈrmayÈ hedefleyen ve
maèazalaëma sürecini hÈzlandÈran
Koçtaë, son hamlesini de Denizli’de
gerçekleëtirdi. 4 bin 500 metrekarelik
bir alana kurulu Denizli maèazasÈ ile
birlikte, Koçtaë’Èn Türkiye’deki maèaza sayÈsÈ 26’ya ulaëÈrken toplam satÈë
alanÈ 135 bin metrekareyi geçti.
2009 yÈlÈnda hizmete açtÈèÈ dört
maèazadan üçü Anadolu illerinde
yer alan Koçtaë, 2010 yÈlÈ yatÈrÈm
programÈna da yine Anadolu’dan
baëladÈ. êehir için 150 kiëilik ek
istihdam yaratÈlan maèaza ile ilgili
konuëan Dr. Bulgurlu, “Gerek küresel piyasalar, gerekse ülkemiz için
zorlu bir yÈlÈ geride bÈraktÈk ve daha
olumlu beklentiler ile 2010 yÈlÈna

2010 yVlVnda dört maNaza daha açacak olan Koçtaj,
Denizli’de açVlan maNaza ile bölgedeki yeni
yatVrVmlarVn da yolunu açtV.

adÈm attÈk” dedi. Bulgurlu sözlerine
ëöyle devam etti: “Bu beklentiler
kapsamÈnda, güzide ilimiz,
Anadolu’nun ekonomik kalkÈnma
örneklerinden biri olan Denizli’nin
geleceèine ve Denizli’deki iëgücü
kalitesine güvenerek yeni bir maèaza açmaya karar verdik.”
Denizli’nin ardÈndan 2010 yÈlÈnda
en az dört yeni maèaza daha
açmayÈ planlayan Koçtaë, 2010
yatÈrÈm planÈ doèrultusunda satÈë
alanÈnÈ yaklaëÈk 30 bin metrekare
büyütmeyi hedefliyor. Koçtaë, bu
maèazalarÈn açÈlmasÈyla birlikte istihdam ettièi kiëi sayÈsÈnÈ da 400 kiëi
daha artÈracak. 2010 yÈlÈnda açÈlacak dört maèazanÈn ikisi
Anadolu’da olacak.
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“DÜNYA SÜPERYAT
ÖDÜLLERç’NDE”
TANIDIK FçNALçST
Koç Holding’in gemi ve yat inja jirketi RMK
Marine tarafVndan inja edilen keç tipi yat
Nazenin V, “Dünya Süperyat Ödülleri 2010”da
finalist olarak açVklandV.
RMK tarafÈndan inëa edilen ve
geçtièimiz yÈl teslim edilen
52 metre uzunluèundaki
Nazenin V, dünyanÈn en prestijli
ödüllerinden biri olarak kabul
edilen Dünya Süperyat Ödülleri
2010”da “45 metre Üstü En éyi

Yelkenli Yat” kategorisinde beë
finalistten biri oldu. Dünya
süperyat sektörünün “Oscar”larÈ
olarak deèerlendirilen ödüller
22 MayÈs’ta Londra’nÈn tarihi
Guildhall binasÈnda
düzenlenecek gala gecesinde
sahiplerini bulacak.
Sparkman and Stevens
tasarÈmÈ olan Nazenin V’in iç
tasarÈmÈ ise Redman Whitely
Dixon (RWD) imzasÈ taëÈyor. Bu
yÈlki yarÈëmada 90 aday içinden
53 tanesi finale yükselirken,
Nazenin V’in elde ettièi baëarÈ
RMK Marine’nin inëaa
aëamasÈnda ulaëtÈèÈ yüksek
standartlarÈn da bir göstergesi
oldu.
DünyanÈn en önemli
tersanelerinden biri olarak
gösterilen RMK Marine, ëu anda
Dubois tasarÈmÈ kompozit
Oyster 100 ve 125 yelkenli
yatlarÈnÈn inëasÈnÈ ve Ron
Holland tasarÈmÈ 45 metrelik
klasik “Explorer” tipindeki yatÈn
iç techizini sürdürüyor.“Explorer”
tipindeki Vripack tasarÈmÈ
motorlu yatlarÈn ise inëasÈ
tamamlandÈ ve teslimatÈ yapÈldÈ.

YENç FçAT DOBLO
TÜRKçYE YOLLARINDA!
Fiat Doblo’nun yeni nesli, farklV seçeneklerle
Türkiye’de satVja sunuldu.
Fiat Doblo’nun yeni nesli,
Dynamic, Elegance ve Premio
Fiat bayilerinde sergilenmeye
baëlandÈ. Yeni nesil Fiat’lardan
Premio modeli Türkiye’ye özel
geliëtirildi. Yeni Fiat Doblo’nun
lansman rengi olarak ise yine
Türkiye’ye özel olarak “Türk
Kahvesi” adÈ verilen renk seçildi.
Genië Aile konseptiyle pazara
sunulan yeni modeller 4390
mm’lik uzunluèa, 1845 mm’lik
yükseklièe ve 1832 mm’lik
geniëlièe sahip. Yeni Fiat Doblo,
2755 mm’lik aks mesafesiyle
sÈnÈfÈnÈn en uzunu unvanÈna
sahip. 790 litrelik bagaj hacmi
sunan aracÈn ikinci koltuk sÈrasÈ
katlandÈèÈnda yükleme alanÈ 3200
litreye kadar geniëletilebiliyor. Fiat
Doblo Cargo modeli ise bir tona
kadar yükleme kapasitesine

sahip. Yeni Fiat Doblo’nun
Cargo versiyonlarÈ 22 bin 900
TL’den, Combi versiyonlarÈ ise
26 bin 400 TL’den baëlayan
peëin indirimli anahtar teslim fiyat
seçenekleriyle satÈëa sunulurken,
özel perakende müëterilere
yönelik yapÈlan ön satÈëta
ëimdiden 500 adetten fazla yeni
Fiat Doblo satÈldÈ. Fiat Marka
Direktörü Okan Baë ise konuyla
ilgili olarak, “Fiat Doblo, sÈnÈfÈnda
ëimdiye kadar hiçbir rakibinin
sunamadÈèÈ konforu, teknolojik
yenilikleri ve zengin ürün
yelpazesini sunacak biçimde
yollara çÈkÈyor. 2010 yÈlÈnÈn
konforlu Doblo’nun olacaèÈna
inanÈyoruz, sene sonuna kadar
25 bin adetten fazla yeni Fiat
Doblo’yu müëterilerimizle
buluëturmayÈ hedefliyoruz” dedi.

2009’UN PAZAR LçDERç OTOKAR
Otokar, Doruk ve Sultan markalV otobüsleri ile 2009 yVlVnda küçük ve orta boy otobüs pazarVnda;
treylerde de frigorifik treyler ve ADR’li tanker kategorisinde pazar lideri oldu.
Otokar, OSD verilerine göre
2009 yÈlÈnda 734 adetlik satÈë
gerçekleëtirerek yüzde 40’Èn
üzerinde pazar payÈ elde etti; yÈlÈ
küçük ve orta boy otobüs
segmentinin pazar lideri olarak
kapattÈ. Otokar’Èn Sultan ve
Doruk marka otobüsleri,
müëterilerinin beklentilerini
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karëÈlayarak, en çok tercih
edilen otobüsler olarak ilk sÈraya
yerleëtiler.
Otokar Genel Müdürü Serdar
Görgüç, Otokar’Èn 47 yÈldÈr Türk
otomotiv sektörü için ilklere,
önemli projelere imza attÈèÈnÈ
belirtti. Görgüç, küçük ve orta
boy otobüs pazarÈnda 2009

yÈlÈnÈ lider olarak kapatmalarÈnÈn
sevindirici ve gurur verici bir
geliëme olduèunu belirtti ve
liderlik koltuèuna oturabilmek
için çok çalÈëtÈklarÈnÈ ifade etti.
Bu baëarÈlarla Otokar,
frigorifik treylerde 9 yÈlÈ üst üste
pazar lideri olarak kapatmÈë
oldu.

6. FIRST LEGO LçGç TURNUVASI
SPONSORU KOÇ HOLDçNG OLDU
First Lego Ligi (FLL), Koç Holding desteNiyle
hem ulusal hem de uluslararasV turnuvalara ev
sahipliNi yapacak.

9-16 yaë arasÈ çocuklarÈn
takÈmlar halinde yarÈëtÈèÈ FLL
turnuvalarÈnda, katÈlan
takÈmlardan belirlenen global
bir problemin çözümüne
yönelik proje geliëtirmeleri
istenecek. ÇalÈëmalarÈnÈ
tamamlayan takÈmlar, bir seri
görevi yerine getirmek üzere
robotlarÈnÈ tasarlayacak ve
onlarÈ programlayacak.
SonrasÈnda takÈmlar
çalÈëmalarÈnÈ ve tasarÈmlarÈnÈ jüri
üyelerine sunarak derece için
yarÈëacaklar. Her yÈl farklÈ bir
temayÈ iëleyen FLL bu yÈl “AkÈllÈ
Hareket” temasÈnÈ ele alacak.
Turnuvalara katÈlacak takÈmlar;
insanlarÈn, ürünlerin en güvenli
ve mümkün olan en verimli
ëekilde bir yerden dièer bir
yere ulaëtÈrÈlmasÈ konusunda
projelerini geliëtirecek ve
robotlarÈnÈ bu çerçevede
tasarlayacaklar.
18 farklÈ ëehirden 120 takÈmÈn

TÜPRAè’TAN
MÜèTERç ODAKLI
UYGULAMALAR
Tüpraj müjterilerin
deNijen beklentilerine
anVnda çözüm
üretebilecek yenilikleri
hayata geçirmeye
devam ediyor.

TÜPRAè’A ÖDÜL YAåMURU
Tüpraj, Enerji ve Tabii Kaynaklar BakanlVNV
Elektrik Ujleri Etüt Udaresi Genel MüdürlüNü’nün
düzenlediNi Sanayide Enerji VerimliliNi Proje
YarVjmasV’da (SENVER-9) iki ödül birden aldV.

katÈlacaèÈ “FLL Türkiye Ulusal
Elemeleri” êubat ayÈnda
yapÈlÈrken ulusal turnuvaya
katÈlmaya hak kazanan takÈmlar
6 Mart tarihinde éstanbul’da
gerçekleëecek ulusal
ëampiyonada yarÈëacaklar.
Avrupa’nÈn her ülkesinde
yapÈlacak ulusal yarÈëlarÈn
ardÈndan, kazanan takÈmlar
ülkelerini bu yÈl ilk kez Türkiye’de
gerçekleëecek Avrupa AçÈk
êampiyonasÈ’nda temsil edecek.
êampiyona, 49 ülkeden
80 takÈm, 800 çocuk ve
400 yetiëkinin katÈlÈmÈyla
21-24 Nisan tarihleri arasÈnda
éstanbul’da düzenlenecek.
FLL’nin Türkiye
sponsorluèunu üstlenen Koç
Holding’in Kurumsal életiëim ve
Bilgi Grubu BaëkanÈ Ali Koç,
gençlerde yaratÈcÈlÈèÈn teëvik
edilmesinin önemine dikkati
çekerken, “Koç Holding,
sosyal sorumluluk anlayÈëÈ
çerçevesinde geleceèi
ëekillendirecek, yaratÈcÈ, üretici,
nitelikli, kendine güvenli ve
sosyal sorumluluklarÈnÈn
bilincinde olan nesiller
yetiëmesini saèlayacak projeler
sürdürmekte ve
desteklemektedir. Bu
anlayÈëtan hareketle First Lego
Ligi’ne iki yÈldÈr destek
veriyoruz” dedi.

Türkiye’de enerji verimlilièinin
artÈrÈlmasÈ ve yaygÈnlaëtÈrÈlmasÈ
amacÈyla düzenlenen SENVER
yarÈëmalarÈnda Tüpraë, Batman
Rafinerisi ile birincilik ödülünü
alÈrken, ézmir Rafinerisi ile de
üçüncü oldu. SENVER proje
yarÈëmalarÈ ile endüstriyel
iëletmeler arasÈnda bilgi
alÈëveriëini artÈrmak ve enerji
verimlilièi konusunda yeni
çalÈëmalarÈ teëvik etmek
amaçlanÈyor.
Sanayide Enerji Verimlilièinin
ArtÈrÈlmasÈ Projeleri (SEVAP),
Enerji Verimli Ürün (EVÜ) ve
Enerji Verimli Endüstriyel Tesis
(EVET) olmak üzere üç ana
grupta yapÈlan yarÈëmalara
Tüpraë, Sanayide Enerji
Verimlilièinin ArtÈrÈlmasÈ Projeleri
(SEVAP) grubunda katÈldÈ.
éëletmelerin büyüklüèü ve enerji
tüketimlerine göre sÈnÈflandÈrÈldÈèÈ
SEVAP grubunun SEVAP-2
dalÈnda; Mehmet Ali Ucuz,
A.Kerim YÈldÈrÈm ve Zafer

Karataë’tan oluëan
ekibin “Elektrik Üretim
Optimizasyon ve Tek
Kazan UygulamasÈ”
adlÈ iki projesi ile
yarÈëan Batman
Rafinerisi birincilikle
ödüllendirilirken,
SEVAP-3 dalÈnda
Yahya Aktaë, Ömer
Çetin, Selçuk Güreëçi, U. BarÈë
Ayhan, Nilhan Tufan, PÈnar
Çaèdaë Duran ve Noyan
KÈran’dan oluëan ekibin “Rafineri
Genelinde Buhar KapanÈ
éyileëtirme ÇalÈëmalarÈ”,
U-300/400 Ünitelerinde YakÈt
Tasarrufu SaèlanmasÈ, H-8101
FÈrÈnÈnda Kimyasal YÈkama
UygulamasÈ ve Degazörde
(13C/D) LP BuharÈn AzaltÈlmasÈ
adlÈ dört projesi ile yarÈëan ézmir
Rafinerisi ise üçüncülükle
ödüllendirildi.
SENVER projesi kapsamÈnda
düzenlenen yarÈëmalarda
dereceye girenlerin ödülleri
13 Ocak 2010 tarihinde éstanbul
WOW Convention Center’da
düzenlenen törenle verildi.
Tüpraë’Èn ödüllerini Genel Müdür
Yavuz Erkut ile ézmir Rafineri
Müdürü êahin ÇalbÈyÈk, Batman
Rafinerisi Rafineri Müdürü Hadi
Erbeyoèlu ve Genel Müdürlük
Enerji Yönetimi Müdürü Mehmet
Alkan aldÈlar.

Müëterilerin beklentilerini yerine
getirmek ve baëarÈlÈ
çalÈëmalarÈnÈ uzun vadeye
yaymak isteyen Tüpraë,
Müëteri éliëkileri Yönetimi ve
Müëteri Temsilcilièi
çalÈëmalarÈyla sürece hÈz
kazandÈrÈyor. SAP-CRM
(Müëteri éliëkileri Yönetimi)
uygulamasÈ sayesinde
müëterilerinden web tabanlÈ
siparië almaya baëlayan
Tüpraë, êubat ayÈ itibarÈ ile

toplam sipariëlerin yüzde 80’ini
bu yapÈ üzerinden almayÈ
baëardÈ. Günde yaklaëÈk 1000
ile 1700 arasÈ ürün talebi CRM
sistemi üzerinden alÈnÈrken
sistem bir takÈm kontrollerden
sonra siparië girilmesine izin
veriyor. Müëterinin bakiye ve
tahsisinin yeterlilièi, tankerin ve
sürücünün cezai durumu bu
kontrollerden bazÈlarÈ olurken,
bu kontroller sayesinde
rafinerilere gelinmeden

problemler tespit edilerek
ortadan kaldÈrÈlmasÈ saèlanÈyor.
Bu çalÈëmalardan bir dièeri
olan “Müëteri Temsilcilièi”
uygulamasÈna 1 Ocak’tan
itibaren geçildièini hatÈrlatan
Tüpraë Genel Müdür YardÈmcÈsÈ
Hasan Tan bu uygulama ile
Tüpraë’Èn müëteri odaklÈ çalÈëma
anlayÈëÈ doèrultusunda,
taleplerin daha hÈzlÈ ve etkin bir
ëekilde karëÈlanmasÈnÈn
hedeflendièini söyledi.
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GÜNDEM

TÜRKçYE’DE VE DÜNYADA ARÇELçK DE CEMS
WORLD’E YAKIèIR BAèARI BçRLçåç’NE ÜYE OLDU

Türkiye’nin ilk kredi kartV markasV World, 2010
yVlVna önemli bajarVlarla girij yaptV.
World, BankalararasÈ Kart
Merkezi (BKM) tarafÈndan
açÈklanan rakamlara göre
2009’u lider tamamladÈ. Bu
önemli baëarÈnÈn ardÈndan bir
baëka güzel haber de yurt
dÈëÈndan geldi. YapÈ Kredi
Worldcard, The Banker’in
2009 yÈlÈ marka deèeri
araëtÈrmasÈnda dünyanÈn en
deèerli 10 kartÈndan biri oldu.

Türkiye’de Lider
Türkiye’de 18 yÈldÈr liderlièi
kimseye kaptÈrmayan World,
geçtièimiz
seneyi
kredi kartÈ
kullanÈm
cirosunda
yüzde
21,4’lük payla
kapatarak,
kredi kartÈ
kullanÈcÈlarÈnÈn yine bir numaralÈ
tercihi oldu. Yine BKM verilerine
göre, Üye éëyeri POS cirosunda
yüzde 22,1’lik pazar payÈyla
AralÈk 2009’u lider olarak
kapatan YapÈ Kredi, AralÈk
ayÈnda 4 milyar TL kullanÈm
hacmini aëarak bu alanda yeni
bir rekorun sahibi oldu. 2009
yÈlÈnda 360 bin POS adedine
ulaëan YapÈ Kredi sektördeki en
büyük POS parkÈnÈ yönetiyor.

ANKARA PALAS’TA
HATIRALARIN
DANSI...
Vehbi Koç VakfV Vehbi
Koç ve Ankara
ArajtVrmalarV Merkezi
(VEKAM), Cumhuriyet
dönemi Ankara’sVnVn
sosyal tarihine VjVk tutan
“HatVralarVn DansV
Sergisi”ne ev sahipliNi
yaptV.
06
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Arçelik A.i., CEMS’e Türkiye’den katVlan
ilk uluslar arasV jirket oldu.

Dünyada ilk 10’da
The Banker Türkiye’den yalnÈzca
YapÈ Kredi’nin yer aldÈèÈ
sÈralamada, Worldcard
programÈnÈn marka deèerini
400 milyon dolar olarak belirtildi.
Eylül 2009 Nilson Report’a göre
YapÈ Kredi Worldcard, 4,90
milyar dolarlÈk kredi büyüklüèü
ile Türkiye’de birinci, Avrupa’da
ise altÈncÈ en büyük kart
programÈ olmuëtu. YapÈ
Kredi’nin gençlik kartÈ olan Play
ise 2009 yÈlÈnda Visa Europe
tarafÈndan
“En éyilerin En éyisi”
ödülünü aldÈ.
Çifte baëarÈ
adÈna bir
açÈklama yapan
Perakende
BankacÈlÈktan
Sorumlu Genel
Müdür YardÈmcÈsÈ Nazan Somer,
Türkiye’de kredi kartÈ pazarÈnÈn
18 yÈldÈr tartÈëmasÈz lideri olan
World’un dünyanÈn ilk 10
kartÈndan biri olmasÈnÈn kendileri
için büyük bir gurur ve
motivasyon kaynaèÈ olduèunu
söyledi. Bugüne kadar pazarÈn
standartlarÈnÈ belirlediklerinin
altÈnÈ çizen Somer, ilklerin
markasÈ olarak 2010’da da
sektörü ëekillendirmeye devam
edeceklerini bildirdi.

éëletme okullarÈ ve çok uluslu
ëirketlerin dünya ölçeèinde
stratejik aèÈ olan UluslararasÈ
éëletme OkullarÈ ve UluslararasÈ
êirketler Birlièi’ne (CEMS) katÈlan
Arçelik 2010-2011 akademik yÈlÈ
için de önemli bir adÈm attÈ. Koç
Üniversitesi, 2010–2011
akademik yÈlÈ için CEMS MIM
olarak bilinen CEMS UluslararasÈ
Yönetim Yüksek Lisans
programÈna öèrenci kabul etmeye
baëlayacak. Üniversite, CEMS
MIM ile yüksek itibarlÈ uluslararasÈ
ëirketler ile uluslararasÈ kariyer
hedefi olan öèrencileri bir araya
getirerek, uluslararasÈ vizyona
sahip geleceèin yöneticilerini
yetiëtirmeyi hedefliyor. YapÈlan
iëbirlièi sonrasÈ bir açÈklama
yapan Arçelik Genel Müdürü
Levent ÇakÈroèlu: “BaëarÈlarÈ

VEKAM ile DÈëiëleri MensuplarÈ
Eëleri DayanÈëma Derneèi’nin
(DMEDD) ortaklaëa
düzenledièi “HatÈralarÈn DansÈ”
sergisi, Ankara Palas ve
Cumhuriyet’in ilk yÈllarÈnÈn
yapÈlarÈna odaklÈ.
5 Mart 2010 tarihine kadar
Ankara Palas’ta ziyaretçinin
beèenisine açÈk kalacak serginin amacÈ Cumhuriyet
Ankara’sÈnÈn sosyal tarihine
ÈëÈk tutmak ve kültürel hayattan bir kesit sunmak. Sergide,

Cumhuriyet’in ikinci
CumhurbaëkanÈ ésmet
énönü’nün eëi Mevhibe
énönü’ye ait eësiz aksesuarlarÈn yanÈ sÈra Ulus’taki
Cumhuriyet dönemi yapÈlarÈnÈn
VEKAM fotoèraf arëivinden
derlenen eski ve yeni fotoèraflarÈ ile 1928 -1960 arasÈnda,
Ankara Palas baëta olmak
üzere AnkaralÈlar tarafÈndan
mutena mekânlarda kullanÈlan
belgeler, kÈyafetler, aksesuarlar
teëhir ediliyor.

Levent ÇakVroNlu ve
Prof. Dr. BarVj Tan,
CEMS ile yapVlan
ijbirliNinin Türkiye
için de önemli bir
adVm olduNuna dikkat
çektiler.

sürdürebilir kÈlmak geleceèin
liderlerini yetiëtirmekle mümkün
olabilir. Biz gençlere yapÈlan
yatÈrÈmÈ geleceèe yapÈlan yatÈrÈm
olarak görüyoruz. Bu kapsamda,
Avrupa’nÈn önde gelen iëletme
okullarÈndan Koç Üniversitesi
éëletme Enstitüsü’yle yaptÈèÈmÈz
iëbirlièi ile, CEMS Birlièi’ne
ülkemizden katÈlan ilk ëirket
olmaktan mutluluk duyuyorum.”
diyerek konunun önemine dikkat
çekti.
Koç Üniversitesi éktisadi ve
édari Bilimler Fakültesi DekanÈ ve
éëletme Enstitüsü Direktörü Prof.
Dr. BarÈë Tan ise Arçelik’in
CEMS ittifakÈnda yer alan dièer
ëirketlerle de uluslararasÈ insan
kaynaklarÈ yönetimi, yetenek
yönetimi gibi alanlarda fikir
alÈëveriëi yapabileceèini söyledi.

ARÇELçK 2009’U KÂRLA KAPATTI,
2010’DA HEDEF DAHA DA BÜYÜMEK
Kuruluëunun 55. yÈlÈnÈ kutlayan
Arçelik, faaliyette bulunduèu
ülkelerde pazar payÈnÈ artÈrarak
yÈlÈ 503 milyon TL’lik konsolide
net dönem kârÈ ile kapattÈ. Ana
ortaklÈèa düëen kâr 485,4
milyon TL olarak gerçekleëirken,
konsolide ciro da yaklaëÈk 6,6
milyar TL olarak gerçekleëti
Arçelik’in ürünleri, çalÈëanlarÈ ve
organizasyon yapÈsÈyla çok farklÈ
coèrafyalarda ië yapabilme
kabiliyetinde olduèunu
vurgulayan Arçelik Genel
Müdürü Levent ÇakÈroèlu, bu
baëarÈnÈn sÈrrÈnÈ verimlilik olarak
açÈkladÈ. ÇakÈroèlu net finansal
borç tutarÈnÈn yüzde 60’tan fazla
azaldÈèÈnÈ vurguladÈ.
Daralan pazarda Arçelik’in

payÈnÈn arttÈèÈnÈ dile getiren
Levent ÇakÈroèlu,
konuëmasÈnda çarpÈcÈ
rakamlara deèindi. 138 milyar
dolar büyüklüèündeki dünya
beyaz eëya pazarÈnda talebin bir
önceki yÈla göre 2009’da
yaklaëÈk yüzde 3 geriledièini
ifade etti. Arçelik’in ana
pazarlarÈndan olan BatÈ
Avrupa’da da beyaz eëya
satÈëlarÈnÈn yaklaëÈk yüzde 4
oranÈnda geriledièini vurguladÈ.
ÇakÈroèlu, genel talepteki
düëüëe raèmen, baëta BatÈ
Avrupa olmak üzere ana
bölgelerdeki pazar payÈ artÈëÈ
sayesinde Arçelik’in, cirosunda
önemli bir düëüë olmadan yÈlÈ
kapattÈèÈna dikkat çekti.

MASAL DÜNYASINDA FORD RÜZGÂRI…
Ford ile yola çVkanlar 20 Ocak-14 iubat tarihleri
arasVnda Haliç Kongre Merkezi’nde düzenlenen
Disney Live! Mickey’nin Masal DünyasV
müzikalinde bulujtular.
Gösteri sponsorlarÈndan olan
Ford Otosan, standÈnda
C-MAX ve S-MAX Aile
araçlarÈnÈ katÈlÈmcÈlarÈn
beèenisine sundu. Araçlar
ailelerden yoèun ilgi gördü.
Müzikal süresince yapÈlan
tanÈtÈm faaliyetleri ile Ford
müëterileri, Koç Ailem
çalÈëanlarÈ ve Ford personeli
aèÈrlandÈ. Anne, babalar araçlar
ile ilgilenirken, Ford’un
çocuklara yönelik eèlenceli
stand tasarÈmÈ ve oyunlarÈ ile
minikler eèlenceli vakit
geçirerek hediyeler kazandÈlar.

‘ANADOL’LARLA NOSTALJçK YARIè

Türkiye Otomotiv
Endüstrisi’nin ilk seri
üretim otomobili olan
Anadol, Ford Otosan ve
Anadol Otomobil
Kulübü’nün (AOK) gerçeklejtirdiNi Ford
Otosan-GYMKHANA
2010 yarVjVyla izleyenlere nostalji yajattV.
Ford Otosan’Èn 50’nci, Anadol
Otomobil Kulübü’nün 5’nci yÈldönümü etkinlikleri nedeniyle
düzenlenen “Ford Otosan-AOK
GYMKHANA” yarÈëÈnda, yaëlarÈ
30 ile 45 arasÈnda deèiëen

20 Anadol otomobil piste çÈktÈ.
Ford Otosan Genel Müdürü
Mike Flewitt ile eëi Mia
Flewitt’in yanÈ sÈra, Ford Otosan
yöneticileri, Anadol otomobillerinin tasarÈm ve imalatÈnÈ yapmÈë
mühendisler ile yarÈë hayatÈna
Anadol ile baëlayÈp otomobil
sporlarÈ tarihine adÈnÈ yazdÈran
duayen rallicilerin katÈldÈèÈ yarÈëma, yüzlerce kiëi tarafÈndan
büyük bir heyecanla izlendi.
Ford Otosan-AOK
GYMKHANA sportif otomobil
etkinlièi, aralarÈnda ralli ve yol tipi
STC16, A1 gibi modellerin
bulunduèu Anadol’larÈn Ford
Otosan Kartal Yedek Parça
Merkezi’nden start almasÈyla
baëladÈ. Anadollar güzergâh
boyunca vatandaëlardan büyük
ilgi görerek, Tuzla Auto-Drom
pistine ulaëtÈ.
Ford Rally Sport Turkey TakÈm
Direktörü Serdar BostancÈ ve
Pilotu Emre Yurdakul’un Ford
Focus RS ve Ford Fiesta ile gös-

teri yaparak renklendirdièi
etkinlikler, ödül töreni ve barbekü partisiyle sona erdi.

Hem ENlendiler
Hem YarVjtVlar

Gerçeklejen yarVj sonrasVnda
derece elde eden yarVjmacVlar
nostalji dolu, keyifli dakikalara
bir de ödül eklediler.
SVnVf 1300 cc
1. Murat Saral-Lokman Yavuz
2. Mete Oktar-Ahmet ÇVpa
3. Süleyman Can UstabajVOsman OvalV
SVnVf 1600 cc
1. AydVn Harezi-Reyhan Alp
2. Kaan Onay-Rengin Onay
3. Melikjah YVldVrVm-Serdar
Özegen
Sporting
1. Erdinç ErdoNan-DoNuj
Gökay
2. Erdal Tokcan-Can Luka
Ünsal
3. Yakup BajtVmar-Feyzullah
YVlmaz
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VEHBi KOÇ
14. ÖLÜM
YILDÖNÜMÜNDE
VASiYETiYLE
ANILDI
Vehbi Koç, ölümünden 14 yVl sonra özlem ve saygVyla
anVlmaya devam ediyor. Aradan geçen yVllar ne O’nu
ne de O’nun bu ülke için yaptVklarVnV unutturdu.
Tam aksine geçen zaman Vehbi Koç’un benimsediNi
deNerlerin ne kadar önemli olduNunu çoNu defa hatVrlattV
bizlere. 24 iubat’ta düzenlenen Vehbi Koç Ödülleri de
bu duygular içinde yajandV. Ödülün bu yVlki sahibi
Prof. Dr. Turgay Dalkara oldu.

BizdenHaberler
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Koç TopluluNu’nun ve
Vehbi Koç VakfV’nVn
kurucusu merhum Vehbi
Koç’un vasiyeti
doNrultusunda her yVl,
eNitim, kültür, saNlVk
alanVnda üstün bajarV
gösteren kiji veya
kurumlara verilen Vehbi
Koç Ödülü, bu sene de
saNlVk alanVnda, beyin ve
damar hastalVklarV
konusunda uluslararasV
alanlarda elde ettiNi
bajarVlardan ötürü
Prof. Dr. Turgay Dalkara’ya
verildi.
Vehbi Koç, ölüm yÈldönümünde düzenlenen 9. Vehbi Koç Ödülleri ile anÈldÈ. Vehbi
Koç VakfÈ Yönetim Kurulu BaëkanÈ
Semahat Arsel’in ev sahiplièinde éë Sanat
Kültür Merkezi’nde düzenlenen geceye,
Koç Ailesi üyeleri ve Koç Topluluèu üst
düzey yöneticilerinin yanÈ sÈra éstanbul
Büyükëehir Belediye BaëkanÈ Kadir
Topbaë, éstanbul Valisi Muammer Güler
baëta olmak üzere siyaset, sanat ve ië
dünyasÈndan çok sayÈda davetli katÈldÈ.
SaygÈ duruëu ve éstiklal MarëÈ ile açÈlÈëÈ
yapÈlan gecede ilk olarak kürsüye çÈkan
Koç Holding Yönetim Kurulu BaëkanÈ
Mustafa V. Koç oldu. Koç Ailesi ve Koç
Topluluèu adÈna davetlileri selamlayan
Mustafa V. Koç, konuëmasÈna ‘vakÈf’ kavramÈnÈn önemini anlatarak baëladÈ. Mustafa
V. Koç, günümüzde aralarÈnda vakÈflarÈn da
bulunduèu sivil toplum kuruluëlarÈnÈn ekonomik ve sosyal geliëimin önemli bir aracÈ
olarak toplumsal geliëimde çok önemli bir
rol üstlendiklerini belirtti. Koç, sözlerine
ëöyle devam etti: “Rahmetli Vehbi Koç, ië
hayatÈndaki baëarÈlarÈ daima topluma
kazandÈrdÈklarÈ ile ölçmüë ve ekonomik
kazanÈmlarla yetinmeyerek, sosyal kazanÈmlara dönük etkinlikleri de bizzat yönetme yolunu seçmiëtir. Vehbi Koç VakfÈ bu
yönde atÈlmÈë çok önemli bir adÈm olmuëtur.” Vehbi Koç Ödülleri fikrinin, Vehbi
Koç’un saèlÈèÈnda oluëturduèuna vurgu
yapan Mustafa V. Koç, bu sene ödülün
verildièi ‘saèlÈk’ alanÈ ile ilgili Vehbi Koç
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Prof. Dr. Turgay Dalkara
ödülünü Vehbi Koç VakfV
Yönetim Kurulu BajkanV
Semahat Arsel’in elinden
aldV.

VakfÈ’nÈn gerçekleëtirdièi çalÈëmalara örnekler verdi. Mustafa V. Koç bu yÈl ödülün
verildièi alanÈ ise ëu sözlerle açÈkladÈ: “Vehbi
Koç Ödülü bu yÈl; sosyal kalkÈnmÈëlÈèÈn gös-

tergesi olmanÈn yanÈ sÈra, eèitime ve üretime verimlilik kazandÈrmasÈ nedeniyle ekonomik kalkÈnma açÈsÈndan da son derece
kritik rolü olan saèlÈk alanÈnda verildi.”

VEHBU KOÇ ÖDÜLÜ’NÜN 8 YILLIK TARUHU
2002

2004

2006

SaNlVk AlanVnda Bilkent Üniversitesi
Fen Fakültesi Moleküler Biyoloji
ve Genetik Bölümü

Kültür AlanVnda
TopkapV SarayV
Müzesi

2003
ENitim AlanVnda Anne Çocuk
ENitim VakfV (AÇEV)

ENitim AlanVnda
Dönemin Sakarya
Valisi Nuri Okutan

2005
Kültür AlanV-Edebiyatta
FazVl Hüsnü DaNlarca

Mustafa V. Koç’un ardÈndan kürsüye
Vehbi Koç’un kurucusu olduèu vakÈflardan biri olan Türk Eèitim VakfÈ’nÈn Genel
Müdürü ve aynÈ zamanda eski bir TEV
bursiyeri olan Turgut Bozkurt davet edildi.

VEHBç KOÇ, “çNSANA YATIRIM”
YAPMAYA HEP ÖNEM VERDç
KonuëmasÈna, “Bu akëam, on binlerce Türk
Eèitim VakfÈ bursiyerini temsilen, bizlerin
hayat çizgisini deèiëtiren, ülkemiz sanayinin
ve sivil toplum kuruluëlarÈnÈn öncüsü ve rehberi olan, Türkiye sevdalÈsÈ Vehbi Koç anÈsÈna karëÈnÈzdayÈm,” diyerek baëladÈ Turgut
Bozkurt. Küçük yaëta babasÈnÈ kaybeden
Bozkurt, iki çocuèuyla yaëama sarÈlmak
durumunda kalan okuma yazma bilmeyen
annesi ve dedesinden sonra, Vehbi Koç’un
kurduèu Türk Eèitim VakfÈ’nÈn 1973 yÈlÈnda
kendisine sahip çÈkarak hayat çizgisini
deèiëtirmesinin hikayesini anlattÈ.
Vehbi Koç’un “éë adamlarÈnÈn hayÈr iëlerine, sosyal bir hizmet olarak, sistemli bir
ëekilde baëlamalarÈnÈn zamanÈ geldièine
inandÈm ve bu iëte birkaç örnek vererek,
öncülük yapmak istedim,” sözlerini hatÈrlatan Bozkurt, Vehbi Koç’un, tüm hayatÈ
boyunca “insana yatÈrÈm” yapma konusuna önem verdièini söyledi. Bozkurt, Vehbi
Koç’un, Koç Öèrenci Yurdu ile baëlayan,
TEMA, Aile PlanlamasÈ VakfÈ gibi pek çok
hayÈrlÈ esere, öncülük, rehberlik ettièini ve
maddi desteèe ihtiyacÈ olan yüksek öèrenim gençlerine burs saèlayan TEV’in yola
çÈkÈëÈna desteklerini ve TEV’in günümüze
kadarki yol hikâyesini aktardÈ.
TEV Genel Müdürü Turgut Bozkurt
konuëmasÈnÈn devamÈnda Vehbi Koç’a
seslenerek: “Devletim ve ülkem var
oldukça ben de varÈm” diyen ve kurduèu
müesseselerin ve kendi varlÈèÈnÈn, memleketin varlÈèÈ ile devam edeceèine inanarak hareket eden büyük insan, anÈt

Koç Holding Yönetim Kurulu
BajkanV Mustafa V. Koç, Vehbi
Koç’un vasiyetini yerine
getirmekten dolayV çok mutlu
olduNunu söyledi.
insan; Türk Eèitim VakÈflÈlar olarak çizdièiniz yolda sürekli ve ëevkle yürüyeceèiz.
Aziz hatÈranÈz önünde saygÈyla eèiliyoruz.
Ruhunuz ëad olsun” ëeklinde bitirdi.

ÖDÜL PROF. DR. TURGAY
DALKARA’NIN OLDU
YapÈlan konuëmalarÈn ardÈndan sÈra
9. Vehbi Koç Ödülü’nün sahibini açÈklamaya geldi. Prof. Dr. Yücel Kanpolat
(Baëkan), Prof. Dr. êevket Ruacan, Prof.
Dr. Pekcan Ungan, Prof. Dr. Ahmet Gül
ve Doç. Dr. Evren Keleë’ten oluëan Seçici
Kurul tarafÈndan belirlenen isme ödülünü
vermek üzere kürsüye çÈkan isim Vehbi

Ödül her sene farklV bir dalda, kendi alanVnda fark yaratanlara veriliyor.

2007
SaNlVk AlanVnda DNA
OnarVmVnVn Moleküler
MekanizmalarVnVn
AydVnlatVlmasV ve Biyolojik
Saatin Düzenlenmesinde dünya
çapVnda çalVjmalarV bulunan
Prof. Dr. Aziz Sancar

2008
Kültür AlanVnda
Marmara Bölgesi tarih öncesi
arkeolojisi alanVna yaptVNV
katkVlarVndan dolayV
Prof. Dr. Mehmet ÖzdoNan

2009
ENitim AlanVnda
hayat boyu sürdürdüNü
bajarVlV çalVjmalarV
nedeniyle Prof. Dr.
Türkan Saylan

Koç VakfÈ Yönetim Kurulu BaëkanÈ
Semahat Arsel oldu. “Vehbi Koç’un bize
devrettièi bayrak yarÈëÈnda O’nun izinde
çalÈëmalarÈmÈza devam edeceèiz.
énanÈyorum ki, bizden sonra gelecekler de
bu yarÈëÈ daha kararlÈ ve azimle sürdürmeye devam edecekler.” diyen Arsel daha
sonra 2010 Vehbi Koç Ödülü’nün verildièi
ismi açÈkladÈ. Ve ödülün sahibi Prof. Dr.
Turgay Dalkara oldu. Prof. Dr. Turgay
Dalkara, kendisini sahneye davet eden
Semahat Arsel’in takdim ettièi Vehbi Koç
Ödülü ile birlikte Türkiye’de verilen en
büyük para ödülü olan 100 bin dolarlÈk
çeki alkÈëlar arasÈnda aldÈ. Ödülün verilië
gerekçesini açÈklamak üzere Seçici Kurul
adÈna Prof. Dr. êevket Ruacan söz aldÈ.
Prof. Dr. Ruacan, Prof. Dr. Turgay
Dalkara’nÈn deneyim ve baëarÈlarÈndan
söz ettikten sonra, uzmanlÈk alanÈ olan
beyin damar tÈkanÈklarÈnÈn yol açtÈèÈ felç
(beyin iskemisi) üzerine yaptÈèÈ bilimsel
çalÈëmalarÈnÈn baëarÈlarÈ kadar, genç bilim
insanlarÈnÈ teëvik etme ve özendirme
konusundaki öncülüèünü de Vehbi Koç
Ödülü verilmesinin en önemli gerekçeleri
olarak gösterdi.

GELECEK KUèAKLARA
GÜZEL BçR DÜNYA BIRAKMALIYIZ
YaëamÈndan kesitler sunan bir film gösteriminin ardÈndan tekrar kürsüye gelen Prof.
Dr. Dalkara, yaptÈèÈ konuëmasÈnda önce
Vehbi Koç VakfÈ ve Seçici Kurul üyelerine,
ardÈndan da baëarÈlarÈna olan katkÈlarÈndan
ötürü ekip arkadaëlarÈna, kendisine destek
olan eëine ve yine bilim yolunu seçen kÈzlarÈna teëekkür etti. “Vehbi Koç Ödülü’nü
almak benim için büyük bir onur ve gurur”
diyen Prof. Dr. Dalkara “OmuzlarÈmda
büyük bir sorumluluk hissediyorum” dedi.
Prof. Dr. Turgay Dalkara konuëmasÈna bir
anektodla son verdi: “California Berkeley
Üniversitesi’nde çalÈëan kÈzÈm Amerika’dan
bizi ziyarete geldièinde, yeni doèan torunumuzun minicik elini avucumun içine aldÈm.
énanÈlmaz güzel bir mutluluktu. O an gelecek kuëaklara güzel bir dünya bÈrakmak
için taëÈdÈèÈmÈz sorumluluèun aèÈrlÈèÈnÈ da
omuzlarÈmda hissettim. Bu vesileyle daha
güzel bir gelecek için Türkiye’de yÈllardÈr
eèitim, kültür ve saèlÈk alanÈndaki olumlu
giriëimleri cömertçe destekleyen Vehbi
Koç VakfÈ’na olan ëükranlarÈmÈ huzurunuzda paylaëmak istiyorum.” diyen Dalkara,
bu sözleriyle bir kez daha büyük alkÈë aldÈ.

BizdenHaberler
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BçLçME ADANMIè
BçR YAèAM
2010 yVlVnda Vehbi Koç Ödülü’nün sahibi, beyin ve damar
hastalVklarVyla ilgili dünyada üst düzeyde kabul gören
çalVjmalarVyla, örnek bilimci Prof. Dr. Turgay Dalkara oldu.
Çok küçük yaëlarÈndan beri “ileride bilimle
uèraëacaèÈm” diyerek büyüyen Prof. Dr.
Dalkara, babasÈnÈn daha beë yaëÈndayken
evlerinde kurduèu laboratuvarda baëlayan
bilim yaëamÈna, TÈp Fakültesi’ni bitirdièi
1975 yÈlÈndan bu yana geçen 35 yÈlda,
pek çok bilimsel araëtÈrma, hipotez ve
teori sÈèdÈrdÈ.
Sizi bugüne taëÈyan deneyimlerinizden
bahseder misiniz?
TÜBéTAK’Èn, yeni kurulduèu yÈllarda, gelecekte bilim adamÈ olma potansiyeli taëÈyan,
yaklaëÈk 40 öèrenciyle oluëturduklarÈ bilim
adamÈ yetiëtirme grubuyla gittièim yaz
kamplarÈnda DNA ve hücre biyolojisi ile
tanÈëtÈm ve çok etkilendim. Oradaki hocalarÈmÈzÈn bio-kimyacÈ olmamÈ önermesi ve
doktor olmamÈ isteyen babamÈn teëvikiyle
Hacettepe TÈp Fakültesi’ne girdim.
Hacettepe’nin çok yeni kurulduèu, idealizmin hakim olduèu güzel yÈllardÈ. Türkiye
gerçeklerinin çok ötesinde, inanÈlmaz laboratuvar zenginlikleriyle, kütüphaneleriyle
öèrenciler için her imkân saèlanÈyordu.
Fakülte sÈrasÈnda felsefeye duyduèum
merak bende beyin konusuna bir ilgi uyandÈrmÈëtÈ. AyrÈca o sÈrada Hacettepe’ye,
dünyada yeni keëfedilmië bulunan bilgisayarlÈ beyin tomografisi cihazÈ satÈn alÈnmÈëtÈ.
Bu bana çok büyük bir atÈlÈm gibi göründü
ve beyne duyduèum ilgiyle bio-kimyacÈ
olmaktan vazgeçerek nöroloji bölümüne
girdim ancak nörolojide hep hasta iëi vardÈ,
bilim iëi yoktu. O sÈrada Farmakoloji
Bölümü’ne Amerika’dan gelen bir hocanÈn
çok güzel bir laboratuvar kurmasÈ üzerine
ikinci senemde özel izinle, bir yandan ihtisas yaparken bir yandan farmakoloji doktorasÈna baëladÈm. Böylece arzu ettièim
çizgiye girmië oldum yeniden.
éhtisas ve doktoranÈzÈ tamamladÈktan
sonra çalÈëmalarÈnÈz nasÈl devam etti?
éhtisasÈmÈ ve doktoramÈ tamamlayÈp asker-
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lièimi yaptÈktan sonra o sÈralar beyin alanÈnda çok ünlü olan Montreal Nöroloji
Enstitüsü’ne girdim. Orada kaldÈèÈm iki yÈl
boyunca çok önemli bilgiler edindim. Daha
sonra döndüèüm Türkiye’de hem laboratuvarda hem de klinikte çalÈëÈrken
Harvard’a gitmeye karar verdim. 1992
yÈlÈnda gittièim Harvard, hayatÈmda çok
önemli bir dönüm noktasÈ oldu. Orada inanÈlmaz bir bilim ortamÈ ile tanÈëma fÈrsatÈ
buldum. Üniversitenin verdièi iki senelik
iznin ardÈndan Türkiye’ye dönmeye hazÈrlanÈrken bana kalmamÈ önerdiler. KararÈm
dönme yönünde olsa da kadromu açÈk
bÈraktÈlar. 15 yÈldÈr ben her yÈl yaz aylarÈmÈ
Harvard’da geçiriyorum. Bu iki taraflÈ güzel
iliëkinin, Türkiye’deki maddi ve altyapÈ gibi
sÈkÈntÈ ve sÈnÈrlardan kaynaklanan özlemlerimi gidererek benim geliëmeme çok
büyük katkÈlarÈ oldu. Bir yandan da memlektimde yaëamaya devam etmië oldum.
Orada gördüklerimizi burada deèerlendirebildik. Yirmiyi aëan genç arkadaëÈm da
aynÈ imkanlardan yararlandÈ. Bu iliëkimiz
halen güzel bir ëekilde devam ediyor.
Ödüle layÈk görülen çalÈëmanÈzdan
söz eder misiniz?
1992 yÈlÈndan bu yana araëtÈrma konum
tüm dünyada olduèu gibi Türkiye’de de
oldukça yaygÈn olan beyin damarlarÈ tÈkanmasÈ sonucunda ortaya çÈkan felç. Bugün
Türkiye’de her altÈ dakikada bir kiëinin
beyin damarÈ tÈkanÈyor. Hücrelerin nasÈl
tahrip olduèunu, mekanizmalarÈnÈ çözmeye çalÈëÈyoruz. Beynin neden bu kadar
hassas olduèunu anlayabilirsek beyin
damar tÈkanÈklÈklarÈna çare bulabiliriz. Beyin
damarlarÈnÈ bugünkü teknolojiyle açmak
mümkün fakat ilk bir kaç saat içinde bunu
yaparsanÈz hastaya bir faydasÈ var. Çoèu
hasta bu zaman zarfÈnda hastaneye bile
ulaëamÈyor. Daha sonra açmanÈzÈn faydasÈ
olmadÈèÈ gibi hasta zarar görüyor. Biz bu
zarar görme mekanizmalarÈnÈ çok araëtÈr-

dÈk ve araëtÈrmalarÈmÈzda bir aëama kaydettik. Bu konuda bir çok önemli yayÈnÈmÈz
oldu. Özellikle de Nature Medicine
Dergisi’nde çÈkan yazÈmÈz bu alanda gerçekten yeni bir bakÈë açÈsÈ getirdi. Her
geçen gün kendimizi bu problemin çözümüne daha da yaklaëmÈë hissediyoruz.
Tabii bunun klinièe, hastalara uygulanabilir
hale getirilmesi zaman istiyor. TÈpta bir
kavramÈn bilimsel olarak ortaya konmasÈyla hastaya uygulanabilir bir ilaç haline getirilmesi 15-16 yÈl alÈyor. Biz bu süreçte
oldukça yol aldÈk.
Bu ödül sizin için nasÈl bir anlam taëÈyor?
Vehbi Koç VakfÈ Ödülü ëahsÈn baëvurduèu
bir ödül deèil. GÈyabÈnÈzda oluyor geliëmeler ve benim de incelendièime dair bir fikrim yoktu. Jüri tetkik etmië ve uygun görmüë. Ocak ayÈnÈn sonuna doèru haberi
ileten bir telefonla bilgim oldu. Çok karÈëÈk
duygularÈm oldu. Önce ëaëÈrdÈm. Sonra
biraz ürktüm aslÈnda. Daha önce bu ödülü
almÈë olan FazÈl Hüsnü Daèlarca, Türkan
Saylan, Aziz Sancar gibi dev isimleri

Beyin iskemisi üzerine
çalVjan Prof. Dr. Turgay
Dalkara, yapVlan
çalVjmalarla sorunun
çözümüne yönelik önemli
yol aldVklarVnV söylüyor.

süre çok daha kÈsa olabiliyor. Geliëmië
ülkelerde bilim insanlarÈna, kaynak bulmak
gibi bilim dÈëÈndaki iëlerle zaman kaybettirmemek için aktif bilim hayatÈ boyunca
sÈnÈrsÈz ödenekler bile saèlanabiliyor.
Türkiye’de bu yok. Bu bakÈmdan bu tür
ödüller önemli.
Peki Vehbi Koç’un çaèdaë Türkiye’ye
olan katkÈlarÈnÈ deèerlendirir misiniz?
Vehbi Koç’un bu baèlamdaki ismine ilk aëinalÈèÈmla ilgili hoë bir anÈm vardÈr. 1968’lerin
Ankara’sÈnda lokantalara gittièiniz zaman
sadece et bulurdunuz. Sebze bulamazdÈnÈz. Bu sebze yemeklerine alÈëÈk bir Denizli’li
olarak bana zor geliyordu. Tek sebzeli
yemek çÈkan yer Vehbi Koç Yurdu’nun
lokantasÈydÈ. éëte o yurtta kalan ve Vehbi
Koç bursuyla okuyan arkadaëlarÈmÈzdan
pek çok baëarÈlÈ isim çÈktÈ sonradan. Koç
Üniversitesi bugün gÈptayla izlenen bir
kurum oldu. éëte bunlar hep yüklenilen misyonun hedeflerine örnek oluyor. Böyle bir
kuruluë tarafÈndan desteklenmeye layÈk
görülmek benim için gurur kaynaèÈ oldu.

görünce, açÈkçasÈ omuzlarÈmÈn üzerine bir
sorumluluk hissi çöktü. Oraya geldiysem
ne mutlu bana. Özellikle Türkiye’de, ben
Harvard’dan döndüèümden bu yana çok
büyük bir gayret gösterdik. Oradaki ëartlarÈ burada oluëturabilmek için arkadaëlarÈmla beraber gece gündüz çalÈëtÈk. Bu çabalarÈmÈzÈn, ciddi mücadelemizin desteklenmesi çok mutluluk verici. Bu zaman zarfÈnda genelde destekten ziyade engellerle
karëÈlaëtÈèÈmÈz düëünülürse bu tür çabalarÈn yalnÈz kalmayacaèÈna bir örnek oluëturuyor bu ödül. AyrÈca benim açtÈèÈm yolda
ilerlemeye çalÈëan çok deèerli gençlerin
olmasÈ da ayrÈ bir gurur bizim için.
Türkiye’de verilen en büyük maddi
ödül olma özellièi taëÈyan bu ödül,
bundan sonraki çalÈëmalarÈnÈza size
nasÈl bir katkÈ saèlayacak?
Türkiye’de hep sÈkÈntÈsÈnÈ çektièimiz ëey
kaynak. Ben oldukça mütevazi yaëayan
bir bilim adamÈyÈm. Devletten aldÈèÈm gelirimi kendime yeterli buluyorum ama iyi
araëtÈrma yapabilmek ciddi kaynak gerektiriyor. Özellikle de böyle uluslararasÈ en

üst düzeylerde rekabet edebilmek için. Biz
bu konuyu da Türkiye’de baëarÈlÈ kotarÈyoruz. Kabaca bir örnek vermek gerekirse
mesela Harvard’daki bir arkadaëÈmÈn bizim
burada yaptÈèÈmÈz ölçekteki bir iëi yapmak
için kullanacaèÈ kaynak, en az on kat
daha fazladÈr. Biz kaynak kullanÈmÈnda da
o kadar rasyonel ve akÈllÈ davranmaya çalÈëÈyoruz ki verimlilièimiz de bu baèlamda
çok yüksek diyebiliriz. Ancak hedeflerimizi
geciktiren bir durum bu. Bir çok ëeyi literatüre altÈ-yedi yÈl gecikmeli sunmamÈza
neden olabiliyor. Oysa kaynak sorunu
olmayan yurt dÈëÈndaki merkezlerde bu

“Gelijmij ülkelerde bilim
insanlarVna, aktif bilim hayatV
boyunca sVnVrsVz ödenekler
saNlanabiliyor. Türkiye’de bu
yok. Bu bakVmdan bu tür ödüller
önemli.”

Bugün Türkiye ve Türk bilim insanÈ
nerede konumlanÈyor size göre?
Türkiye her alanda olduèu bilim alanÈnda
da potansiyeli inanÈlmaz yüksek bir ülke
ama ne yazÈk ki çok rasyonel yönetilmiyoruz. Önce problem yaratÈyor sonra çözüm
arÈyoruz. AkÈlcÈ olmayan yaklaëÈmlar kolaycÈlÈktan, küçük menfaat hesaplarÈndan
kaynaklanÈyor ve bu yüksek potansiyelimizi kullanmamÈza engel oluyor. Bu anlamda
mesela Koç Üniversitesi, bugün saèlÈklÈ
kadrolar oluëturarak devlet üniversitelerinde tam olarak baëaramadÈèÈmÈz bir ëey
yapÈyor. Halbuki hedef çok net deèil mi?
Ülkemiz için en iyisini yapmak. Herkes
tarafÈndan bu böyle dile getirilse de önce
kendi menfaatini düëünüyor. Oysa hepimiz
doèru davransak herkesin menfaatine olacak. Bunu göremiyoruz. Genç, pÈrÈl pÈrÈl
yetiëen yeni bir nesil var. Bu inanÈlmaz
potansiyelimizden yararlanamÈyoruz. Çoèu
ya yurtdÈëÈna kaçÈyor ya da kolay hayatlara
yöneliyor. Çözümlerden biri de Koç
Üniversitesi’nin izledièi tutarlÈ yol gibi
örneklerin çoèalmasÈ ve sürdürülebilirlièin
saèlanmasÈ. YakÈn gelecek için konuëursak, mutlaka daha parlak bir gelecek bekliyor bizi ama maalesef hakettièimiz ve
baëarabileceèimizden daha geride bir
geliëme oluyor. Oysa daha iyi bir yönlendirilmeyle çok daha üstün baëarÈlarÈ hakettièimizi düëünüyorum.
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VEHBç KOÇ’U ANARKEN...
Vehbi Koç’u, onu tanVyan tanVmayan ancak ortak noktalarV bir yanVyla
kendilerini ona yakVn hissetmek olan ij, sanat ve siyaset dünyasVndan
isimlere sorduk. Vehbi Koç’u bize anlatmalarV için kendilerine üç soru
yönelttik. Hepsi söze “O nasVl anlatVlVr ki” diyerek bajladV…

Öyle bir iklim ya da vasat düëünün ki bir imparatorluk
son günlerini yaëÈyor. Öyle bir tarih anÈ düëünün ki bir
avuç vatansever koca imparatorluktan kurtarabildiklerini muhafaza etmek için kahramanca ve destansÈ bir
mücadele yürütüyor. Mücadele sadece savaë alanlarÈnda da cereyan etmiyor. Yeni ülkenin milli
bir sanayiye ve milli bir sermayeye ihtiyacÈ
var. Daha da ötesi bunu gerçekleëtirecek
müteëebbislere ihtiyacÈ var. éëte tam bu
dönemde kaderi bir durum gibi ya da
Stefan Zweig’Èn YÈldÈzÈn ParladÈèÈ
Anlar’Èna konu olacak türden bir girië
yapar tarih sahnesine Vehbi Koç…
Ticarete atÈldÈèÈ dönem aynÈ zamanda dünya tarihinin en zor anlarÈnÈ
yaëadÈèÈ iklimdi. Dünya
SavaëlarÈndan ekonomik krizlere
kadar dünyaya bugünkü ëeklini
veren en önemli geliëmelerin canlÈ
tanÈèÈ oldu. Cumhuriyet döneminde
Türkiye’nin sanayileëmesi sürecinde
gerçekleëtirdièi açÈlÈmlar ile bu ülkenin inëasÈna önemli katkÈlarda bulundu. Ekonomiye katkÈ saèlayan ticari
zekâsÈnÈn yanÈ sÈra, ülkenin sosyal
sorunlarÈna olan yaklaëÈmÈyla da birçok
kiëiye örnek teëkil eden Vehbi Koç’u birkaç soru ve cevapla anlatmaya çalÈëtÈk.
Anlatmaya çalÈëtÈk diyoruz, zirâ yÈkÈk bir imparatorluktan Cumhuriyet’e, yeni bir ülke, yeni bir
sanayi, yeni bir ekonomi meydana getirme
sürecinde ön saflarda yer alan birisi nasÈl ifade
edilebilir ki?
Hiçbir zaman çalÈëmaktan kaçmayan, disiplinini,
prensiplerini kendisi kadar ailesine ve çevresindekilere de aëÈlayan Vehbi Koç, ölümünün 14.
yÈlÈnda saygÈyla anÈlÈrken, kurduèu sanayi ve saèladÈèÈ istihdamla doèrudan ya da dolaylÈ hepimizin hayatÈnda ayrÈ bir yer edindi.

NELER SORDUK?
YazÈmÈzÈn baëÈnda üç sorudan bahsettik…
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Bu sorulardan bir tanesi “Vehbi Koç’un sizin için
öne çÈkan en önemli yanÈ nedir?” oldu. Çünkü
Vehbi Koç esnaf, sanayici, giriëimci, patron ya da
aile babasÈ kimlièiyle hep farklÈ kesimlere ilham kaynaèÈ oldu. Kimi ië hayatÈndaki ilkelerini kendine düstur
edindi, kimi ailesiyle iliëkilerinde mahremiyetine verdièi önemi… O hep bir yanÈyla bizden biri
oldu… Belki Ankara’da baëlayan hayatÈnÈ
Türkiye’nin sanayi devi olarak noktalamasÈ
bizi etkiledi, belki de yaëadÈèÈ 95 yÈlÈn her
anÈna farklÈ bir disiplin ve sosyal sorumluluk bilinciyle yaklaëmasÈ… Bu nedenledir
ki yaëamÈ boyunca aldÈèÈ ödüllere, ölümünün ardÈndan ilkelerini benimseyen
aile üyeleri ve kuruluëlar tarafÈndan
yenileri ekleniyor.
SorularÈmÈzÈn ikincisi “Vehbi Koç’un
Türkiye açÈsÈndan önemi” üzerine
oldu. Bugün dünyaca ünlü markalarÈn Türkiye’de üretim yapmasÈna ya
da tamamen Türk mühendisler tarafÈndan geliëtirilen ürünlerin Türkiye’de
ve Dünya’da tercih sebebi olmasÈna
hep o önder oldu. Onun kurduèu
kurumlar Türkiye’nin ekonomik ve
sosyal anlamda kalkÈnmasÈnda önemli
rol oynadÈ. TaëÈdÈèÈ sosyal sorumluluk
bilincini Türkiye’nin kalkÈnmasÈ için gerekli
unsurlarÈn baëÈnda gördü. Türkiye’nin ilk özel
vakfÈ olan Vehbi Koç VakfÈ’nÈ kurmasÈ, Türkiye’de
vakÈflarÈn artmasÈna ön ayak olurken, yapÈlan
çalÈëmalarda standartlar yükseldi. Hep daha fazla
kuruma, daha fazla aileye, daha fazla bireye ulaëÈldÈ. O bireyler bugünün Türkiye’sini dünyada
temsil ediyor, Türkiye’nin çaèdaë yüzünü dünyaya
gösteriyor.
Son sorumuz ise cevap verenlerin yüzlerinde
tebessümle karÈëÈk bir hüzün ifadesi oluëturdu.
“êu an yaëÈyor olsaydÈ, kendisiyle yan yana
geldièinizde ona ne söylemek isterdiniz?”
dedik. Birbirinden ilginç ve içten cevaplar aldÈk.
Bu yazÈyÈ okuyanlarÈn da kendilerine bu soruyu
soracaklarÈna eminiz zira!

“Benim için en önemli yönü
kendi hayatV içerisinde
gelijtirdiNi prensipleri idi.”
ERKUT YÜCAOMLU (Ui ADAMI)
Vehbi Koç’un devlet bajkanlarVndan, sokaktaki vatandaja kadar herkesle diyalog
kurabilen ve insanlarV çok iyi tahlil edebilen bir zekasV vardV. Ujlerin yürütülmesi, toplantVlarda alVnan kararlarVn takibi ve ülkenin siyasi ve ekonomik durumunun analizi konusunda
inanVlmaz bir enerjisi ve sebatkârlVNV vardV. KazanVlan para ve deNerlerin yüzde 90’nVnVn
yeni ekonomik ve sosyal yatVrVmlara dönüjmesi için çaba harcardV. Özel hayatVnV son derece mütevazi ölçüler içerisinde tutardV. Benim için en önemli yönü kendi hayatV içersinde
gelijtirdiNi, atasözü gibi inandVNV, prensipleri idi. Mesela “Bir malVn satmasVnV öNrenmeden,
üretimi için yatVrVm yapmam” derdi.
Vehbi Koç, Cumhuriyet tarihimizin sanayilejme hamlesinin önderi idi; onun yatVrVmlarV
ve attVNV temeller üzerinde Koç TopluluNu hâlâ Türkiye’nin en büyük TopluluNu olarak
hayatVna devam ediyor.
iu anda yajVyor olsaydV ona söylemek istediklerim junlar olurdu: “Sizin çocuklarVnVz ve
torunlarVnVz da Koç TopluluNu’nda büyük ijler gelijtirip kurdular, dünyaya açVldVlar; içiniz
rahat olsun.”

“Vehbi Koç Türkiye’de
sosyal sorumluluk
bilincini bajlatan birkaç
liderden bir tanesidir.”
ÜMUT BOYNER (TÜSUAD BAiKANI)

Kendisi ile ilk tanVjtVNVmda 20’li yajlarVmVn bajVndaydVm. Önce çok çekinerek yaklajtVm ama beklentimin ötesinde güleryüzlü, çok esprili, meraklV ve gençlere özellikle deNer
veren, çok sVcak, deNerli bir insandV. Çok kolay diyalog kurduNumu hatVrlVyorum.
SayVn Vehbi Koç, Türkiye için girijimciliNin sembolü olmujtur. Vizyonu, planlV ve stratejik düjünme gücü sadece Koç TopluluNu deNil, birçok farklV kuruluj ve girijimci için
örnek tejkil etmijtir. Kendisi, kurucusu olduNu ijletmeler binlerce kiji istihdam eden dev
kurumlar hale geldiNinde bile, bir sermaye sahibinden çok girijimci reflekslerinden vazgeçmeyen, yatVrVmlarV ile ilgili tüm detaylarV ve gidijatV takip eden, denetleyen, ancak
sorumluluklarV paylajan ve paylajtVran bir patron yönetici profili çizmijtir. Bu tutumu Koç
TopluluNu’nda hesap verme adabV, sorumluluk bilinci yüksek bir kurumsal kültür olujmasVnV saNlamVjtVr.
AyrVca SayVn Vehbi Koç, Türk ENitim VakfV, Türkiye Aile SaNlVNV ve Planlama VakfV gibi
onlarca sosyal projenin de öncülüNünü yaparak Türkiye’de sosyal sorumluluk bilincini
bajlatan birkaç liderden bir tanesidir.
SanVyorum gerçekçi olduNu kadar problemlere çözüm odaklV yaklajan bir kijilikti. O
nedenle içinde yajadVNVmVz gergin ve kamplajmVj tabloda yeni bir TÜSUAD BajkanV olarak
ele alVnmasV gereken konularda nasVl bir önceliklendirme yapmamV önereceNini sormak
isterdim. Bununla birlikte, bajlatmVj olduNu ve hâlâ Türkiye’de fark yaratmaya devam
eden birçok sosyal proje için tejekkür ederdim.
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“Koç adV bir soyadV
olmaktan öteye anlamlar
kazandV.”
MEHMET BARLAS (GAZETECU)

Vehbi Koç benim için her jeyden önce bir “Baba dostu”, vefalV ve ilgili bir
“Arkadaj”, sevinci ve kederi birlikte paylajtVNVmVz bir “Aile büyüNü”dür.
Bir gazeteci olarak ise Vehbi Bey’in kijiliNinde ‘Örnek bir girijimci’yi, ‘Uj adamV-Devlet
adamV’ sentezini, her alanda “sorumlu olmak” kavramVnVn gerçeklejmesini gözlemledim.
Düjünce disiplinini, bir konuyu sonuna kadar takip etme kararlVlVNVnV, ayrVntVlara da
esasa kadar hakim olmak yeteneNini, yurt ve dünya sorunlarVnV her açVdan anlamak için
sürekli çaba harcamasVnV, çevresi ile saNlVklV diyaloglar kurmasVnV, hayranlVkla izledim.
Çevresinden eksik etmediNi her meslekten, her düjünceden ve her kesimden insanlarVn
varlVNV onun zenginliNinin çok önemli bir aNVrlVNVydV.
Vehbi Koç’un kijiliNinde ‘önemli olmak’la ‘deNerli olmak’ birlikte temsil ediliyorlardV.
Vehbi Koç her alanda bir “Öncü”ydü Türkiye için. “Girijimcilik” alanVnda Türkiye’de
simge isimdi. Servetini ve gücünü ‘VakVf’lajarak kalVcV kVlmak ve özellikle eNitimde vakVf
olgusunu etkin biçimde gündeme getirmek Vehbi Koç’un Türkiye’nin sosyo-politik ve ekonomik yajamVna soktuNu olgulardandV.
Vehbi Koç zengin olmanVn ayVp olmadVNVnV, bajarVnVn kVskanVlmak yerine özenilmesi
gereken bir jey olduNunu, kurumlarVn insanlardan olujtuNunu Türkiye’ye hatVrlattV.
BatV’nVn gelijmij ij ve insan yönetimi metodlarVnV kendi yajamVna da, jirketlerine de
yerlejtirmeyi bajardV.
Onun açtVNV yolda “Koç” adV bir soyadV olmaktan öteye anlamlar kazandV.
Vehbi Bey ju an yajVyor olsaydV ona en önce kendisini çok özlediNimi, her alanda kendisinin eksikliNini hissettiNimi söylerdim. O da mutlaka yokluNunda Türkiye’de ve dünyada
neler olduNunu sorardV. Kendisine Koç jirketlerinin ulajtVNV noktalarV, evlatlarVnVn ve
torunlarVnVn bajarVlarVnV hatVrlatVrdVm. O dudaNVnV büker ve “Önce ju bilançolarV göreyim
bir” derdi herhalde. Sonra da “Peki SabancVlar ne durumda” diye sorardV.
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“Onun özelliNi hikayesinin
bütününü listelediNinizde
çVkVyor.”
BEYAZIT ÖZTÜRK (iOVMEN)

Onun özelliNi hikâyesinin bütününü listelediNinizde çVkVyor. Cumhuriyetin bajlangVcVyla onun da hikayesi bajlVyor. Küçük bir ijletmeden sanayi devine dönüjüyor. Bazen
siyasetten olumlu olumsuz etkileniyor. Yurt dVjVndan yatVrVm getirmeye çalVjVyor. Savaj
görmüj kujaklarVn tutumluluNuna sahip. Ailesine baNlV. Tüm bu ve diNer özelliklerine baktVNVnVzda bir insanVn deNil bir ülkenin mücadele ve çizgilerini görüyorsunuz.
Vehbi Koç Türkiye için önemi: Türkiye de CumhurbajkanVndan, ij adamVna, öNrencisinden jarkVcVsVna, kahvedeki vatandajVna kadar herkesin bildiNi bir Koç hikayesi, çVkardVNV
bir ders var. Kendisinin haniyse Nasrettin Hoca gibi bir fenomene dönüjmesi bana etkileyici gelir. Demek ki topluma bu kadar iz bVrakabilmij bir insan kendisi.
Son günlerde “Gracias a la vida” (Tejekkürler Hayat) jarkVsVnV Mercedes Sosa’dan yeniden dinliyorum. Bu jarkVnVn sözlerini kendisine söylerdim ve sanVrVm Vehbi Bey de bu sözleri ilgi çekici bulurdu.

“Vehbi Bey bir
prototiptir, hayatV
gençlere örnek olur*”
MEHMET TURGUT (ESKU SANAYU BAKANISUYASETÇU)

Ben bakandVm ama özel sektörden bakandVm, devletten bakan deNildim. Onun için
para kazanan insanlara saygVm vardV. “Namusuyla para kazanVyor, vergisini veriyor, bu
adam saygVya deNer” diye düjünürdüm. Vehbi Beyle ilk tanVjmamda bu hissi tajVyordum.
Sonra dostluNumuz ilerledikçe, bu histe ne kadar haklV olduNumu gördüm. Vehbi Bey bir
prototiptir. Anadolu insanVnVn eline imkanV verebilirsen veya önüne imkanV çVkabilirse, bir
Vehbi Koç olmak mutlaka mümkündür. Amerika’nVn gelijmesinde ju vardVr; her oNlan
çocuNu, “Beyaz Saray’a girebilir” terbiyesiyle yetijir. Nitekim Barack Obama bir zenci.
DünyanVn hiçbir beyaz ülkesinde zenci devlet bajkanV yok. Türkiye’de de para kazanan
adama saygV duymak lazVm. Ben hep saygV duymujumdur ve çok da takdir etmijimdir.
Çünkü biz nihayet hükümet olarak sanayinin kurulmasVna jöyle veya böyle yardVm ediyoruz ama o sanayiyi kuran insan bir çok sVkVntVlara göNüs geriyor. Ujçi problemi var, para
problemi var, stok problemi var, hammadde var… Bütün bunlar sanayiciyi doNrusu sanayiden kaçVrVr. Hep söylerim sanayicilik bir hastalVktVr. Kanser gibi bir hastalVk deNil ama, ajk
gibi bir hastalVk. Hep öyle görmüjümdür ben sanayicileri.
Samuel Simons adlV bir Ungiliz yazar var. “Kendine YardVm” diye bir kitap yazmVj.
Ungiltere’nin ekonomik kalkVnmasVnda arajtVrma yapan bütün uzmanlar, bu kitabVn Ungiliz
kalkVnmasVnda büyük rol oynadVNVnV yazarlar. Çünkü bu kitap bajarVlV ijadamlarVnVn hayatVnV anlatVr. Vehbi Bey örnek bir adamdVr, bir prototiptir. HayatV olduNu gibi yazVlVrsa, kitap
okumayan dahi Vehbi Bey’in hayatVnV öNrenmek ister. Gençlik, onun hayatVndan hem heyecan duyar hem ibret alVr. Çünkü yeni nesil biraz köje dönmeci. Hiçbiri güçlü olayVm, kaliteli olayVm, ijimi iyi bileyim, saNlam inançlV olayVm demiyor.
* GeçtiNimiz yVl vefat eden eski Sanayi ve Ticaret BakanlarVndan Mehmet Turgut’un, ölümünden önce

BeyazVt Öztürk’ün
Vehbi Koç’un ilgisini
çekeceNini düjündüNü jarkV:

TEiEKKÜRLER
HAYAT
Teºekkürler hayat;
verdinin her ºey için;
her açt~n~mda
siyah~ beyazdan, cennetin
huzmesini karanl~ktan,
sevdinim erkeni kalabal~ktan
ç~kar~p bana sunan gözlerim için
Teºekkürler hayat, verdinin
her ºey için;
hayat~n sesi ve kelimelerim
düºüncelerim, ettinim kelamlar,
annem, dostlar~m, kardeºim ve
parlayan güneº
ve aºk~n izleri için
Teºekkürler hayat, verdinin
her ºey için;
duydunum tüm sesler;
gece, gündüz,
anustos böcekleri, kanaryalar,
çekiçler
motorlar, köpek ban~r~ºlar~,
rüzgar
ve yarin sakin f~s~lt~lar~ için
Teºekkürler hayat, verdinin
her ºey için;
caddelerinde, göl k~y~lar~nda,
danlar~nda
ovalar~nda, leb-i deryada yahut
suya hasret çöllerinde
ve evlerinde yorulan ad~mlar~m
için
Teºekkürler hayat, her ºey için;
y~k~nt~lardan kendimi yeniden
yaratabildinim
ve yeniden hayata sunabildinim
için
kahkahalar~m, göz yaºlar~m
ve bu ºark~ için
Her ºey için teºekkürler…

paylajtVNV anVlarVndan bir bölüm.

BizdenHaberler

17

KAPAK

“Vehbi Koç’tan ‘Struma’
adlV gemiden kurtarmayV
bajardVNV dört insanVn
öyküsünü dinlemek isterdim”
SUNAY AKIN (iAUR - YAZAR)

YanlVj anVmsamVyorsam, ilk yerli otomobil üretilirken (seri olarak üretilmeyen
Devrim’i saymazsak) adVnVn ne olacaNV konusunda bir yarVjma açVlmVjtV. HalkVn önerdiNi binlerce ad arasVndan “Anadol”, “Anadolu” ve “Koç” seçenekleri öne çVkmVjtV. Evimizdeki bir
misafir sohbetinde, Vehbi Bey’in kendi adVnVn konulmasVnV istememesindeki incelik, alçakgönüllülük ve nezaket uzun uzun konujulmujtu. Vehbi Koç adV çocukluNumda kendisi hakkVnda bilgi sahibi olduNum o ilk anda duruyor hâlâ… YVllar geçip, onu tanVdVkça yerini hiç kaybetmedi Vehbi Bey.
Cumhuriyet OrkestrasV kurulurken, bilim, sanat, spor, siyaset gibi her alandan enstrümanlar bir araya getirildi. Bu insanlar elbiselerini kendileri diktiler, nota sehpalarVnV elleriyle çaktVlar, nota defterlerini isli lambalarVn VjVNV altVnda çizdiler, çalgVlarVnV kendileri
yaptVlar, parlattVlar… Vehbi Koç, ijte bu orkestrada sanayi alanVnda ilk sVrada yer alan bir
Cumhuriyet aydVnVdVr.
15 AralVk 1941 yVlVnda, yüzlerce masum insanV tajVyan “Struma” adlV gemi Köstence’den
kalkarak Ustanbul’a gelmijti. Hitler’in zulmünden kaçan bu insanlar, dönemin siyasi kargajasV nedeniyle günlerce Karaköy açVklarVnda bekletildiler. Türkiye’ye adVm atmalarVnV
Almanya, Filistin’e gitmelerini ise Ungiltere istemiyordu. Çözüm, motorlarV çalVjmayan
Struma’yV Karadeniz’e çekerek, ülkemizin karasularVnVn dVjVna bVrakmaktV… Dalgalar gemiyi
kVyVya yanajtVracak ve yolcular karaya çVkVp kurtulacaklardV… Ama, her jey yolunda giderken
kimliNi belirsiz bir denizaltV Struma’yV torpiller ve 769 insan Karadeniz’e gömülür… Vehbi
Bey’le yan yana gelseydim, o gemiden kurtarmayV bajardVNV dört insanVn öyküsünü dinlemek
isterdim. Bu sohbeti de mutlaka, Ankara’daki Rahmi Koç Sanayi Müzesi’nin bir köjesinde
sergilenen ilk maNazasVnda yapmak isterdim.

“Benim yalnVz
bir oyum var!”*
CAN KIRAÇ
(KOÇ HOLDUNG ESKU YÖNETUM KURULU
BAiKAN VEKULU)
Vehbi Koç’un katVldVNV ij toplantVlarVndaki davranVjlarV, sorularV, uyarVlarV ve
yorumlarV her zaman ilginç olmaktadVr… Öncelikle, gündemi olmayan bir toplantVya Vehbi
Bey’in katVlmasV mümkün deNildir… HayatV boyunca israfa karjV mücadele ettiNi için, onun,
“zamanVn” boja geçmesine de tahammülü yoktur… Gündem, toplantVya katVlacak olanlarVn
hazVrlVk yapmalarVna ve konularVn bilinmeyen taraflarVnV ana hatlarV ile öNrenmelerine
imkân tanVmaktadVr… Vehbi Bey, yalnVz “gündem” ile de yetinmemekte, toplantVdan önce,
önemli bulduNu konular hakkVnda, ilgili kijilerden muhakkak görüj ve bilgi almaktadVr…
Bunun için de, Vehbi Koç, hemen her toplantVya diNer katVlanlara nazaran daha hazVrlVklV
ve avantajlV girmij olmaktadVr… Hatta, gündemdeki bir konu son karar ajamasVna gelmijse,
çoNu zaman, tartVjma yapVldVktan sonra toplantVda bulunanlara, kendi görüjünü belirleyen
bir not daNVtmakta ve bu notun “tane tane okunmasVnV ve çok dikkatli dinlenmesini” isteyerek, yönlendiricilik görevini, etkili bir tarzda uygulamaya koymaktadVr… Bu toplantVlarda,
Vehbi Koç’un en çok keyif duyduNu an, notunun okunmasVndan sonra havaya hakim olan
sessizliktir!.. Çünkü, onun isabetli görüj ve teklifleri karjVsVnda kimsenin ilave edeceNi
fazla bir jey kalmamVjtVr… Vehbi Bey bu çalVjkanlVNVnV, ju cümlesi ile bir “tevazu”
gösterisi”ne dönüjtürmeyi de ihmal etmemektedir:
“Biliyorsunuz, benim yalnVz bir oyum var!.. KararV sizler vereceksiniz…”
* Can KVraç’Vn “AnVlarVmla Patronum Vehbi Koç” adlV kitabVnda, Vehbi Koç’un çalVjma disiplinine ve
tevazusuna yer verdiNi anVlardan biri.
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“Vehbi Bey hayatta
olsaydV, kurumlar arasV
çatVjma ortamVnda
bir mektup yazVp
yazmadVNVnV sorardVm”
METUN AKPINAR (SANATÇI)

Vehbi Koç’un benim için öne çVkan özelliNi o kadar çok ki, saymakla bitmez.
Bunlardan bir tanesi sürekli bilgiye aç olmasVdVr. Dünyadaki gelijmeleri sürekli takip
ederdi. KarjVsVndaki kim olursa olsun, çok iyi bildiNi konularV bile bajkasVyla konujmayV,
soru sormayV severdi. Böylece hem karjVsVndakini çok iyi tanVr hem de kendi bilgilerini
tazelerdi. Bu beni çok etkilemijti.
Disiplinli yajamVnV korumasV Vehbi Koç’un bir diNer özelliNiydi. Bazen kendisinden bu
rutini kVrmasVnV isterdim. Ancak o en elverijsiz jartlarda bile rutinini sürdürürdü.
HavaalanVnda yajadVNV bir olay bunun en açVk örneNidir. Vehbi Bey, uçaNa bineceNi sVrada
kendini iyi hissetmediNini söylüyor. Bunun üzerine kendisini revire götürüyorlar. Ancak
herhangi bir problemle karjVlajVlmVyor. Kendisini rahat hissetmesi isteniyor. O da
hemen vazgeçemediNi öNle uykusuna dalVyor. Bu onun vazgeçemediklerine güzel bir
örnektir.
Bir yVl hiç unutmuyorum. Uzmir’de Efes Otel’de kalVyordum. Vehbi Bey’i sabah yürüyüjü yaptVNV sVrada balkondan izlerdim. ENer yalnVz yürüyorsa mutlaka düjünerek yürürdü,
yanVnda birileri varsa da onlarla sohbet ederek ilerlerdi. Bu disiplinini hiç bozmazdV.
Vehbi Bey’in en önemli özelliklerinden birisi de öncü görüj sahibi olmasVydV. 1946
yVlVnda ABD UlajtVrma BakanV’nVn yaptVNV bir açVklamadan etkilenip harekete geçmesi de
bunun bir örneNidir. UlajtVrma BakanV gelecekte demiryolu yerine kara yolunun gelijeceNini söyler. Vehbi Bey de bu açVklama üzerine hemen bayileriyle temasa geçer ve
Türkiye’de otomotiv sanayisinin ilk adVmlarV atVlVr.
Vehbi Bey aynV zamanda büyük bir yurtseverdir. YurtseverliNini eNitim alanVnda çok
iyi bir jekilde göstermijtir. Türkiye’de nüfus planlamasVnV ilk o gündeme getirmijtir.
ENitime verdiNi önemi kendi jirketi içinde de göstermijtir. Bunun yanVnda ülke genelinde bajlattVNV eNitim seferberliNinde Vehbi Koç VakfV önemli bir adVmdVr.
Siyasete uzak kalmasV, siyasetçilere ejit mesafede yaklajmasV onun en önemli bir
bajka özelliNidir.
BunlarVn yanVnda en önemlilerinden birisi de bize yani Zeki Alasya ve bana verdiNi
önemdir. Vehbi Bey kendisini ij yajamVndan uzak tuttuNu dönemlerde her sektörden
önde gelenlerle bir araya gelmeyi çok severdi. Onlarla sohbet ederdi, görüj alVjverijinde
bulunurdu. Bizimle de böyle ortamlarda sVcak sohbetler gerçeklejtirirdi.
Vehbi Bey’in görünen en önemli yanlarVndan biri çok jeffaf olmasVdVr. Ancak bunun
yanVnda özel yajamVnda ketumuyeti vardVr. Özel yajamVnda olanlarV sadece kendisi ve
karjVsVndaki bilir. BunlarV açVklamaz. Bu örnek aldVNVm bir davranVjVdVr. UnsanlarVn kendi
yajamlarVna dair özen göstermesi gereken jeyler olmalVdVr.
KalkVnmakta olan bir ülkede OsmanlV UmparatorluNu’nun son döneminde yani
Cumhuriyet döneminde bir enkaz devraldV. Bajta Mustafa Kemal Atatürk’ün öngörüsüyle ülke sihirli çubukla dokunulmuj gibi oldu. Vehbi Koç da birkaç marangozun ve çejitli
atölyelerin ayakta kaldVNV bir coNrafyada öngörüleriyle sanayiyi ayaNa kaldVrdV. Vehbi Bey
hayatV boyunca esnaf kimliNini hiç kaybetmedi. En büyük bajarVlarVndan birisi pazarlamayV, satVjV kendi bünyesinde tutmaktV. Bu belki de bakkal dükkanVndan öNrendiklerinin
çok güzel bir yansVmasVdVr. Bu sayede Vehbi Bey’in kurduNu sanayi jirketleri bugün hala
ayaktalar ve oldukça önemliler.
Vehbi Bey bugün hayatta olsaydV, kurumlar arasV çatVjma ortamVndan ona bahseder,
bir mektup yazVp yazmadVNVnV sorardVm. YazmadVysa da neden hâlâ yazmadVNVnV sorardVm.
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“Vehbi Koç, OsmanlV’yV
Cumhuriyet Türkiyesine
tajVyan ve onunla özdejlejen
bir çVnardV.”
HUKMET ÇETUN (ESKU TBMM BAiKANI-DUPLOMAT)

Vehbi Koç, bilinen, bilinmeyen birçok özelliNe sahipti.
Vehbi Bey vizyon sahibiydi ve yenilikçiydi. DiNer öne çVkan özelliNi öNrenme tutkusuydu.
Her alandaki uzmanlarla zaman zaman bir araya gelir, onlarV saatlerce dinler ve birlikte
konularV deNerlendirirdi. Vehbi Koç ünü Türkiye’yi ajan bir ij adamVydV. Ancak ülkenin
gelijip çaNdajlajmasVnV bir bütün olarak görürdü. Ekonomi yanVnda sosyal ve kültürel alanVndaki gelijmeye büyük önem verirdi. Özellikle eNitim ve saNlVNa verdigi önem, bunun en
çarpVcV örneklerini olujturmaktadVr. Vehbi Koç’un özelliklerini saymak bu sayfalara sVNmaz.
Vehbi Koç, OsmanlV’yV Cumhuriyet Türkiyesine tajVyan ve onunla özdejlejen bir çVnardV. Birinci Dünya SavajV sVrasVnda küçük bir dükkanla esnaflVNa bajlayan Vehbi Koç, ülke
ile, cumhuriyetle birlikte gelijerek büyük bir sanayici olmayV bajardV. Türkiye’nin ekonomik alanda dVja açVlmasVna ve tanVtVmVna büyük katkV yapmVjtVr. ÇaNdaj bir yönetim yapVsVyla kurumlajmanVn öncülüNünü yapmVjtVr.
Ona özür diliyerek yerinin kolay kolay doldurulamadVNVnV söylerdim. Onun ortak saNduyusuna gereksinim olduNunu söylerdim. AyrVca ülkenin bir kutuplajmaya gitme eNiliminde
olduNunu ve neler yapmamVz gerektiNini konujup deNerlendirmek isterdim. Ve yatVrVm
yaparak sanayiye aNVrlVk vermeden bajta ijsizlik olmadan önemli sorunlarVmVzVn çözülemeyeceNini deNerlendirmek isterdim.
Kendisini yakVndan tanVmaktan her zaman onur duydum. Çok özlendiNini söylerdim.
ÇocuklarVnVn, torunlarVnVn ve ailesinin onun kurduNu ve gelijtirdiNi kurumu en iyi jekilde
idare ettiklerini söylerdim.

“Vehbi Koç Cumhuriyeti
kuranlar arasVnda jerefli bir
yere sahiptir”
EROL EVGUN (SANATÇI)

Vehbi Koç’u; güvenirliliNi, ciddiyeti, çalVjkanlVNV, dürüstlüNü, engin vizyonu, ailesine, çalVjanlarVna ve ülkesine baNlVlVNVyla tanVmlarVm. Bin yVllVk “Karun gibi zengin” sözünü, “Vehbi Koç gibi zengin” halk deyijine dönüjtüren insandVr. Bu zenginlik, Türk
HalkV’nVn gözünde; Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk büyük sanayicisi olarak hem var olmayV
hem de varlVklV olmayV içinde barVndan saygVn bir zenginliktir.
Büyük Atatürk, Uzmir Uktisat Kongresi’nde: “Siyasi ve askeri zaferler ne kadar büyük
olursa olsun, iktisadi zaferlerle donatVlmadVkça verimli sonuç alVnamaz” demijtir. Vehbi
Koç, Genç Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk büyük sanayicisi ve mütejebbisidir. Türkiye’nin en
güçlü holdinginin kurucusu olarak Atatürk’ün ijaret ettiNi iktisadi yolda önderlik etmijtir
ve Cumhuriyeti kuranlar arasVnda jerefli bir yere sahiptir.
Onun ju ünlü sözünü hatVrlatmak isterim : “Bu memleket varsa ben de varVm, memlekete hizmet bahtiyarlVktVr”
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“Türkiye’ye ve Türk
insanVna kattVNVnVz deNer
için tejekkür ederim”
ZAFER ÇAMLAYAN-DEVLET BAKANI

Rahmetli Vehbi Koç’u tanVmlayacak o kadar çok özellik var ki, her biri ayrV ayrV
öne çVkarVlacak bajlV bajVna bir özelliktir. ENitime verdiNi önem, ileri görüjlülüNü, Türk
ijadamlarVna önderlik etmesi, kurumsallajma kültürünün öncüsü olmasV, kadirjinaslVNV,
bu ülkenin gelijmesi ve kalkVnmasV için yaptVklarV, hayVrseverliNi… Bütün bunlar
Rahmetli Vehbi Koç’ta bulunan özelliklerdi. Ama benim için en önemlisi Türkiye’ye ve
Türk insanVna güvenmesidir diyebilirim.
Özelliklerinden bahsetmek gerekirse sanVrVm ilk sVrayV “girijimciliNi” alVr.
Cumhuriyetimizin kurulduNu yVllarV düjündüNümüzde, sermaye birikiminin olmadVNV,
ticaretin neredeyse yok denecek düzeyde bulunduNu bir ortamda girijimde bulunarak
ticarete atVlmasV geçmijte olduNu gibi bugün de, yarVn da genç kujaklara, örnek olacak en
önemli yanlarVndan birisidir.
Ticaret kültürünün neredeyse hiç olmadVNV bir ortamda ticarete atVlmak, girijimci olmak
öyle herkesin cesaret edebileceNi bir olay deNildir. Vizyonerlik ister, cesaret ister. Rahmetli
Vehbi Koç’un bana göre girijimciliNi ve cesareti en önde gelen özelliklerinden biridir.
“Devletim ve ülkem varoldukça, ben de varVm” sözü Rahmetli Vehbi Koç’u en iyi anlatan cümledir. Vehbi Koç, Türkiye’de girijimciliNin, ticaretin, ij yapma kültürünün ve
bugün bile hâlâ ijletmelerin en önemli sorunlarVndan biri olan kurumsallajmayV kendi
jirketlerinde bajardV ve Türkiye’ye örnek oldu.
Vehbi Bey’in Türkiye için diNer önemli bir özelliNi, vizyonerliNidir. Bugün Türkiye’nin
ihracatVnVn lokomotifi olan otomotiv endüstrisinin Türkiye’de kurulmasV ve bugünlere
gelmesinde Vehbi Bey’in ileri görüjlülüNü yatmaktadVr.
Vehbi Bey’in Türkiye için önemli özelliklerinden biri de eNitime verdiNi önemdir.
Vehbi Koç, eNitimin ne kadar önemli olduNunu gerçeklejtirdiNi eserlerle, yaptVrdVNV eNitim kurumlarVyla, öNrenci yurtlarVyla, okullarla göstermijtir. KurulmasVna öncülük ettiNi
Türk ENitim VakfV, daha sonra Koç Holding’in yaptVrdVNV okullar, hastaneler, verdiNi eNitim burslarV, Türkiye’de bu alanda diNer ijadamlarVmVza rehber olmujtur. Binlerce insan
Vehbi Koç’tan aldVNV eNitim bursuyla eNitimini
tam
tamamlayarak bugün Türkiye’ye hizmet etmektedir.
B
Bugün yajVyor olsaydV kendisine kesinlikle
jun
junu söylerdim, “Türkiye, Türk insanV size çok
jey borçlu. Türkiye’ye ve Türk insanVna kattVNVnVz deNer için tejekkür ederim”
Geçmijte ijadamV, bugün hükümetin üyesi
bi
bir bakan ve siyasetçi olarak “Türkiye sanayisin
nin gelijmesinde, Türkiye ekonomisinin büyüm
mesinde, Türkiye’nin bütün sorunlu alanlarVnd
da çözüm için yaptVNVnVz önderlik için tejekkür ederim” derdim. NasVl bugün Koç
TopluluNu “Meslek Lisesi Memleket
Meselesi” sloganVyla Türkiye’nin temel sorununa çözüm bulmaya çalVjVyorsa, Rahmetli
Vehbi Bey’e memleket meselelerine gösterdiNi duyarlVlVk için jükranlarVmV ifade ederdim.
Nur içinde yatsVn…
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DünyanÈn dört bir köëesinde yaëadÈèÈ
maceralardan birçok tecrübe edinmië
Ranulph Fiennes… Öyle ki tüm bu deneyimlerini paylaëtÈèÈ konferanslar büyük ilgi
çekiyor, kendisini dinlemeye gelenler kim
olursa olsun onun anlattÈklarÈndan önemli
notlar çÈkarÈyor. YaëadÈklarÈndan elde ettièi
sonuçlarÈ sÈradan insanlarÈn yaëamÈna ya
da ië dünyasÈ temsilcilerinin hayatlarÈna
kÈlavuzluk edecek ëekilde yorumlayan
Ranulph Fiennes ile deneyimlerini, maceralarÈnÈ ve ekip çalÈëmasÈna dair önemli
gördüèü noktalarÈ konuëtuk.

Ranulph Fiennes kendisini nasÈl
tanÈmlar? Bir kaëif midir? Bir maceraperest midir yoksa insan doèasÈnÈn
sÈnÈrlarÈnÈ zorlayan bir sÈnÈr tanÈmaz
mÈdÈr?
Eèer kendimizi tanÈmlamamÈz gerekiyorsa,
ben kendimi bir gezi yazarÈ olarak tanÈmlÈyorum. Bunun sebebi düzenledièim ve
idare ettièim keëifler için kimseden maddi
destek almamamdÈr. Ancak ailemi geçindirmek için para kazanmam gerek ve
bunu saèlamak için yaptÈèÈm keëifler üzerine kitaplar yazÈyorum, konferanslara
konuëmacÈ olarak katÈlÈyorum. Bu nedenle
kendimi profesyonel anlamda gezi yazarÈ
olarak görmeme raèmen bir keëif lideri
olarak tanÈmlÈyorum. Profesyonel bir keëif
lideri…
Siz dünyanÈn iki kutup yüzeyi arasÈnda seyahat etmië olan ve hâlâ hayatta
olan ilk kiëisiniz. Yani dolay kutupsal
rotayÈ tamamlamÈë olan tek kiëi…
Böyle bir maceraya neden atÈldÈnÈz?
Bizden önce kimse bunu yapmamÈëtÈ.
Yani ben ve Charlie Burton 1979-1982
seneleri arasÈnda keëfine çÈkmÈë olduèumuz, iki kutuba da eriëmië ve yeryüzünün
etrafÈnda seyahat etmië ilk kiëileriz.
Bundan önce, kimse yeryüzünün yüzeyini
kutuplardan geçerek gezmemiëti. énsanlar
aya gitmiëlerdi ama kimse bunu yapmamÈëtÈ. Biz ikimiz bu seyahati tamamladÈktan sonra da kimse bu seyahati herhangi
bir güzergah üzerinden gerçekleëtirmedi.
Bunu gerçekleëtirmenizi saèlayan
nasÈl bir motivasyondu?
Bizim motivasyonumuz grubumuzun
bunu baëaran ilk grup olmasÈydÈ.
Temennimiz tüm uluslararasÈ rakiplerimizi
geriye kalan son coèrafi zorluklarda yenmek.
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SINIR TANIMAZ BUR KAiUF…
1944 yVlVnda Glasgow-Uskoçya’da
doNmuj olan Ranulp Fiennes yajamV
boyunca pek çok kejife katVlarak
birçok hayVr kuruluju için milyonlarla
Ungiliz Sterlini toplamayV bajarmVj
bir hayVrsever. Bunun yanV sVra birkaç
defa dayanVklVlVk rekoru kVrarak
“dünyanVn en büyük maceracVsV”
olarak Guinness Rekorlar KitabVna
girmeye de hak kazandV. Onu
unutulmaz kVlan maceralarVn en
önemlisi de Charlie Burton ile iki
kutbu da geçerek dünyayV gezmesi
oldu. Finnes bu bajarV için “Unsanlar
aya gitmijti ama kimse bunu
yapmamVjtV. Bu nedenle çok önemli
bir ilk oldu.” diyor.

“éstemek baëarmanÈn yarÈsÈdÈr” ëeklinde bir söz vardÈr. Herhangi bir alanda baëarÈlÈ olmak için “istemek” tek
baëÈna yeterli midir gerçekten? Baëka
neler gerekir?
Diyelim ki bir ëeyi çok yapmak istiyorsunuz. Bir ëey ürettièinizi varsayalÈm ve bu
ürettièiniz ëeyi 2010 senesinde 2009’da
sattÈèÈnÈzdan yüzde elli daha fazla satmak
istiyorsunuz. Bir satÈë görevlisi bunu
baëarmak isteyebilir, ama sadece ürettièi
ürünü yüzde elli daha fazla satmak istemesi bunda baëarÈlÈ olacaèÈ anlamÈna gelmez. Bunun kolay bir cevabÈ yok. Dikkatli
bir planlamanÈn ëansla birleëmesi ve bunlarÈn arkasÈnda istek olmasÈ koymuë olduèunuz bir hedefi kesinlikle ama kesinlikle
gerçeèe taëÈyacaèÈ anlamÈna gelmez.
Ancak herhangi bir ëeyi baëarmak için
isteèe, iyi bir planlamaya ve ëansa ihtiyacÈnÈz olduèunu söyleyebilirsiniz. BunlarÈn
tamamÈnÈ elde etseniz bile bazÈ hedefler
eriëilemezdir. Her ëey rayÈna girene dek
tekrar ve tekrar denemeniz gerekebilir.
Örneèin 2005 senesinde Everest DaèÈ’nÈn
zirvesine tÈrmanmak istemiëtim ve bunun
için oldukça yaëlÈydÈm. O güne kadar
Birleëmië KrallÈk’tan hiç kimse benim
yaëÈmda bu zirveye tÈrmanmayÈ denememiëti. 2005 senesinde Tibet’ten geçerek
denemiëtim ancak zirveye 300 metre kala
bir kalp sorunu nedeniyle tamamlayamamÈëtÈm. Bu sebeple tekrardan denemeye
karar verdièimde bu sefer Nepal’den
geçerek denemeye karar verdim. 2008’de
tekrar denemeye hazÈr olduèumda, yine
zirveye yaklaëtÈèÈm bir gece, aëaèÈ inmeye
çalÈëÈp hayatÈnÈ yitiren üç kiëinin cesedini
gördüm. Çok yorgundum. Eèer devam
edersem dönüëte ölebileceèimi düëündüm ve vazgeçip baëka bir zaman tekrar
denemeye karar verdim. Böylece bu tecrübelerden öèrenerek, dikkatli planlama
yaparak ve ëansla 2009’da yine denedim.
Nepal’dan geçerek zirveye ulaëtÈm.
Birleëmië KrallÈk’ta emekli aylÈèÈna baèlÈ
olup zirveye ulaëan ilk kiëi benim. Demek
istedièim bu sorunun kesin bir cevabÈ
olmadÈèÈ... éstemenin ve arzulamanÈn
baëarÈya giden yolu tamamladÈèÈ fikrine
katÈlmÈyorum.
HayatÈnÈz boyunca sizi en çok heyecanlandÈran deneyiminiz ya da baëarÈnÈz ne oldu? Ve neden?
40 seneyi aëkÈn zaman içerisinde gerçekleëtirdièim farklÈ projeler arasÈndan bir tane
seçmek oldukça zor. Ama kayÈp ëehir

Ranulph Fiennes, 23. ÜDYT
sonrasV bir araya geldiNi
Koç Holding Yönetim Kurulu
BajkanV Mustafa V. Koç ve
Kurumsal Uletijim ve Bilgi
Grubu BajkanV Ali Y. Koç ile
sunumuna dair ayrVntVlarV
paylajtV.

Ubar’È bulmanÈn heyecan verici olduèunu
söyleyebilirim. Arabistan’daki Rubülhali
Çölü’nde yaptÈèÈmÈz sekiz uzun keëif gezisinden ve 1968-1992 arasÈndaki 26 seneden ve onca baëarÈsÈzlÈèÈmÈzdan sonra,
tam hatÈrlayamÈyorum 1992 ya da
1993’te, kayÈp ëehri keëfettièimiz an çok
güzel bir andÈ. Oldukça uzun bir keëifti
bu. Daha sonra, 2007’de Avrupa daèlarÈndan biri olan ve tÈrmanmaya çalÈëan 50
kiëinin hayatÈna mal olan Eiger’Èn kuzey
yamacÈndan zirveye tÈrmandÈm. Bu tÈrmanÈëtan sonra sadece bir elimdeki parmaklarÈm zarar görmemiëti ve geçirdièim kalp
krizi nedeniyle çift by-pas geçirmiëtim.
Akabinde üç gün, üç gece komada kaldÈm. AynÈ zamanda, çocukluèumdan beri
yaëadÈèÈm yükseklik korkumu kullanmak
istemiëtim. Daèa tÈrmanÈë sadece beë gün
dört gece sürmüëtü. Yükseklik korkuma
karëÈ çÈkabildièim için zirveye ulaëtÈèÈmda
çok mutluydum ama yükseklik korkum
hâlâ benim bir parçamdÈ. Bu beni mutlu
eden kÈsa bir seyahatti. Yeryüzünü kutuplardan geçerek uzunlamasÈna keëfettièimiz ve 29 milyon éngiliz Sterlini bütçeli
sponsorluk elde etmek yedi yÈl hiç kazanç

DünyanVn dört bir yanVnda
konujmalar yapVyorum, birçok
insanla bir araya geliyorum.
Ancak burada tanVjtVNVm tüm
insanlardan ve bu büyük
kurumun yöneticilerinden çok
etkilendim.

saèlayamadan çalÈëmamÈzÈ gerektirmiëti.
BaëardÈèÈmÈzda da hayatÈmÈzÈn 10 senesini sadece bu seyahate adamÈë durumdaydÈk.
Charles Burton ile birlikte yeryüzünü
uzunlamasÈna kat ettiniz. Bu bir
anlamda kabul edilebilir bir amaç.
Ancak 65 yaëÈnda kalp ameliyatÈ
geçirmenizin ardÈndan Everest’e tÈrmanÈëÈnÈzÈn sebebi neydi?
Grubumuz Birleëmië KrallÈk’taki bir saèlÈk
hayÈr kuruluëu için neredeyse 15 milyon
éngiliz Sterlini toplamayÈ baëarmÈëtÈ ve
kanser hastalarÈna yardÈmcÈ olmak amacÈyla 6 milyon éngiliz Sterlini daha toplamak istiyorduk. Bu hayÈr kuruluëu Marie
Curie ismiyle tanÈnÈyor. Everest zirvesine
ilk tÈrmanmayÈ deneyiëimde 2 milyon
éngiliz Sterlini toplayabilmiëtik ve kendi
kendime 4 milyon éngiliz Sterlini daha toplamam gerektièini idrak edince ikinci
baëarÈsÈz tÈrmanÈëÈmÈ gerçekleëtirdim.
ArdÈndan da Eiger’Èn zirvesine ulaëmayÈ
baëardÈm. Everest’teki iki baëarÈsÈzlÈèÈmÈzÈn
ardÈndan ve 2 milyon éngiliz Sterlini daha
toplama amacÈmÈz nedeniyle 2009’da
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Fiennes: “Ustemenin ve
arzulamanVn bajarVya
giden yolu tamamladVNV
fikrine katVlmVyorum. Biraz
da tecrübelerden öNrenmek,
dikkatli planlama yapmak
ve jans gerekiyor.”

iki UmmanlÈ Arap’Èn grubumuzun yeterince kazmadÈèÈnÈ söylediklerini duydum.
KayÈt yaptÈèÈmÈzÈ ama kazÈ yapmadÈèÈmÈzÈ
söylüyorlardÈ. Maskat’taki BakanlÈèa bunu
haber vereceklerini ve oradaki BakanÈn da
Sultan’a haber ileteceèini ve bu sebepten
arkeoloji lisansÈmÈ kaybedebileceèimi
düëündüm. Ve böylece, hemen kazmaya
baëladÈk. Baë arkeoloèumuz Yuri’ye ekibimizin hemen kazmaya baëlamasÈ gerektièini söyledim. Çünkü eèer kazmazsak
UmmanlÈlar tüm bunlarÈn film çekmek için
kullanÈlan bir bahane olduèunu ve ciddi
olmadÈèÈmÈzÈ düëüneceklerdi.
Ekiptekilerde bana, ‘nereyi kazalÈm’ diye
sordular. Çünkü nereyi kazmalarÈ gerektièini bilmiyorlardÈ. Ben de eski kuyunun
yakÈnlarÈnÈ kazmaya baëlamalarÈnÈ söyledim, zira orada bir yÈèÈn kaya vardÈ. Üç
gün sonra yüzeyin 9 cm altÈnda taëtan
yapÈlmÈë 2 bin senelik bir satranç seti buldular. ArdÈndan iki ay sonra eski ëehir
surlarÈnÈn baëlangÈcÈnÈ bulduk. Bu nedenle
bu tecrübemizin sadece ëansa dayalÈ
olduèunu söyleyebilirim, kayÈp ëehri bulmamÈza giden yolda teknik bir anlayÈë
etkin deèildi.
Bunun gibi amaçladÈèÈnÈz ve peëinde
olduèunuz yeni keëifler var mÈ?
2012’de gerçekleëtirmeye baëlamak için
oldukça zor bir keëif gezisi planlÈyoruz.
tekrar denemeye karar verdik. YaklaëÈk üç
ay önce beni Marie Curie’den arayÈp 6
milyon éngiliz Sterlini toplama hedefine
ulaëtÈèÈmÈzÈ bildirdiler.
KayÈp Ubar kentini bulmanÈz çok ses
getirmiëti. ÇalÈëmalarÈnÈzÈn sonuç verdièini ve gerçekten bu kenti bulduèunuzu anladÈèÈnÈzda neler hissettiniz?
Bir çok yöntem denedik ve bu yöntemlerden biri 1991’de ring servisi Luther’dÈ.
Ring servisinden Rubülhali Çölü’nün
fotoèraflarÈnÈ çekmeyi denemiëtik,
NASA’nÈn yardÈmÈyla. Ama iëe yaramamÈëtÈ. Ben ve eëim çok sÈcak bir günde
eski bir binanÈn gölgesinde oturuyorduk.
YakÈnÈmda Tarih ve Kültür BakanlÈèÈ’ndan
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Fiennes’in otobiyografisi
“Tehlikeyle Yajamak”
adVyla 1987 yVlVnda
kitap haline getirildi.

Yeniden hayata gelseniz yine benzer
bir yaëam biçimini mi seçerdiniz?
VarsayÈma dayalÈ fikirlerle pek alakam
yoktur, bu nedenle söylemek zor. Belki
bazÈ ëeylere farklÈ bir bakÈë açÈsÈndan
bakardÈm.
Geçtièimiz aylarda Koç Holding’in
Üst Düzey Yöneticiler ToplantÈsÈ için
éstanbul’daydÈnÈz. Biraz buradaki izlenimlerinizden bahseder misiniz?
êahsen bu büyük kurumun yöneticilerinden çok etkilendièimi söyleyebilirim.
DünyanÈn dört bir yanÈndaki kurumlarda,
konferanslarda konuëmalar yapÈyorum ve
bu sebeple insanlarÈn genel anlamda
davranÈëlarÈyla ve tavÈrlarÈyla karëÈ karëÈ-

yayÈm. Burada tanÈëtÈèÈm insanlar çok
etkileyicilerdi.
YaptÈèÈnÈz sunum ne kadar amacÈna
ulaëtÈ size göre?
Bu sorunun cevabÈnÈ bilenler tabii ki seyirciler ve bunu insanlarÈn tepkileriyle tartmak zor bir ëey. Önceki aylarda ésviçre’de
600 Alman’a aynÈ konuëmayÈ yaptÈm ve
onlar Amerika’nÈn bozkÈrlarÈnda yerleëmië
olan seyircilere kÈyasla çok farklÈ tepkiler
gösterdiler. Türklerin gösterdièi tepkiler de
çok farklÈ. Genelde tepkiler çalÈëanlarÈn
yaëadÈèÈ bölgeye göre deèiëiyor.
BaëarÈlÈ olmak ve kendi alanÈnda
marka haline gelmek isteyenlere nasÈl
bir mesaj vermek istersiniz?
Bana kalÈrsa devamlÈ olarak deèiëken
durumlara ve esnek olmaya hazÈr olmalÈlar. Öèrendikleri dersleri farketmeliler. éyi
ve kötü durumlarÈn analizini yapmayÈ istemeliler ki, kötü olan durumlarÈ deèiëtirip iyi
olanlarÈ elde tutabilsinler.
BaëarÈya ulaëmakta ekip çalÈëmasÈnÈn
önemi nedir?
Tek baëÈma keëif gezileri de yaptÈm ve
bunlar çok eèlenceli deèildi, tam tersine
oldukça tehlikeliydiler. ParmaklarÈmÈ kay-

“Uj hayatVnda yer aldVNVm süre
zarfVnda karjVlajtVNVm zorluklar
kejif gezilerindeki sorunlarla
tVpatVp aynV…”

betmeme yol açan tÈrmanÈëÈ yaptÈèÈmda
eèer yanÈmda birisi olsaydÈ parmaklarÈmÈ
kaybetmezdim. Bu sebeple düëmanca
ortamlarda yaptÈèÈm keëif gezilerini bir
dièer kiëiyle yapmayÈ tercih ediyorum,
yani bir takÈm olarak, çünkü her zaman
hatalarÈnÈzdan öèrenemiyorsunuz.
HatalarÈnÈzdan öèrendièiniz zaman ië iëten
geçmië olabiliyor. Küçük bir hatanÈz, parmaklarÈnÈzÈ kaybetmenize sebep olabiliyor.
Bu sebeple yanÈnÈzda sizin kadar tecrübeli
insanlara ihtiyacÈnÈz var. Beraberinizde
çok iyi bir insan olarak gördüèünüz ama
en uç koëullarda ne yapÈlmasÈ gerektièiyle
ilgili tecrübesi olmayan biri olmamalÈ.
Tecrübeleriniz ÈëÈèÈnda, ië adamlarÈna
yönetim tarzlarÈyla ilgili nasÈl bir tavsiyede bulunuyorsunuz?
1980’lerde ben de ië dünyasÈndaydÈm,
Occidental Petroleum adlÈ bir petrol ëirketi
için çalÈëÈyordum. êirketin Kuzey Denizi
bölgesi petrol çÈkartma operasyonunun
halkla iliëkilerinde yardÈmcÈ baëkandÈm.
10 yÈl boyunca görev aldÈèÈm o dönemdeki sorunlarÈn keëif gezilerindeki sorunlarla
tÈpatÈp aynÈ olduèunu gördüm. AslÈnda ië
dünyasÈ ve maceralÈ yolculuklardaki riskler
benzerlik gösteriyor. O nedenle cesur ve
azimli olmalarÈnÈ tavsiye ediyorum.
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Özdemir: Orta ve uzun
vadede hedefimiz;
Türkiye’de 10 araçtan
birini satVyor olmak.

Küresel ekonomik krizin etkilerinin konuëulduèu bir yÈlÈ geride bÈraktÈk. Geride
kalan 2009 yÈlÈnda söz konusu krizin etkilerinin en çok hissedildièi sektörlerden
birisiyse otomotiv oldu. Türkiye’nin ihracatÈnÈ sÈrtlayan kilit sektörler arasÈnda yer
alan otomotivin çok daha fazla kan kaybetmemesi adÈna bir dizi önlemler alÈndÈ.
êimdiyse otomotiv sektörünün oyuncularÈ
dièer tüm dièer sektörlerde olduèu gibi
2010’un neler getireceèini merakla bekliyorlar. 2010 yÈlÈnÈn geçtièimiz yÈldan daha
zor olacaèÈna inanan Otokoç Otomotiv
Genel Müdürü Görgün Özdemir ise kendilerinin otomotiv perakendecilièinde ve
araç kiralama alanÈnda önlerine çÈkacak
fÈrsatlarÈ deèerlendireceklerini bu kapsamda da organik ya da inorganik büyümeyi
hedeflediklerini açÈklÈyor.

OTOKOÇ OTOMOTçV GENEL
MÜDÜRÜ ÖZDEMçR:

YaklaëÈk dokuz ay önce Otokoç
Otomotiv Genel Müdürlüèü’nü devraldÈnÈz. Koç Topluluèu’na ilk kez ne
zaman ve nasÈl katÈldÈnÈz? Bu süreci
anlatabilir misiniz?
Lisans eèitimim sÈrasÈnda TEV bursiyeriydim. 1988 yÈlÈnda Boèaziçi
Üniversite’sinde yüksek lisansÈmÈ yaparken Koç Holding Mali éëler
Koordinatörlüèü’ne yetiëtirme elemanÈ
arandÈèÈ ile ilgili bir ilan gördüm. Bu ilan
üzerine baëvurumu yaptÈm; Nevzat
Tüfekçioèlu ve Alpay BaèrÈaçÈk ile yaptÈèÈm görüëmelerin ardÈndan iëe baëladÈm.
Mali éëler Koordinatörlüèü’nde 10 yÈl çalÈëtÈm. ArdÈndan Koç Topluluèu bünyesindeki Fruehauf ve Koçtaë’ta görev aldÈm;
2001 yÈlÈnda ise görevime Otokoç
Otomotiv’de Mali éëler Genel Müdür
YardÈmcÈsÈ olarak devam ettim. 2009 yÈlÈ
Haziran ayÈndan itibaren ise yeni görevimi
sürdürüyorum.

Otokoç Otomotiv Genel Müdürü Görgün Özdemir,
geçtiNimiz yVla oranla yüzde 10 büyüyen otomotiv
pazarVnda kendilerinin yüzde 26 büyüdüklerini,
pazar paylarVnV da yüzde 8,5’e çVkardVklarVnV söylüyor.

Dünya, 2009 yÈlÈnda oldukça zor bir
sÈnavdan geçti. 2009 yÈlÈ ile ilgili genel
deèerlendirmenizi ve bulunduèunuz
sektörlerdeki durumu paylaëÈr mÈsÈnÈz?
Bence 2009 yÈlÈ ülkeler, ëirketler ve tüm
insanlÈk için ‘gerçeklerle’ yüzleëme yÈlÈ
oldu.

YÜZDE 26 BÜYÜDÜK
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Krizi iyi yöneten ve tedbirlerini önceden
almÈë ülkeler, krizle birlikte hÈzlÈ aksiyon
göstererek krizin etkilerini azaltÈrken, bazÈ
ülkelerde ekonomi tamamen felç oldu.
Üzerinde yaëadÈèÈmÈz kaynaklarÈn ve elimizdeki imkânlarÈn sonsuz olmadÈèÈnÈ bir
kez daha anladÈk. Gerektièinde hâlâ
tasarruf yapÈlabilecek noktalarÈn olduèunu,
gelecekte yaëanabilecek olumsuz durumlar için tedbirli olmanÈn, uzun vadeli planlar yapmanÈn, her alanda ‘sürdürülebilirlièin’ ne kadar önemli olduèunu gördük.
2008 yÈlÈ sonunda patlayan kriz kendini
çok daha önceden belli etmiëti aslÈnda,
Koç Topluluèu olarak 2008 yÈlÈ baëÈnda
alÈnan kararlarÈn ne kadar yerinde olduèunu ve krizden nasÈl en az kayÈpla çÈkÈlabileceèini göstermië olduk.
éçinde bulunduèumuz ortam getirdièi
bazÈ sÈkÈntÈlarÈn yanÈnda, fÈrsatlarÈ da içinde
barÈndÈrÈyor. Güçlü bir finansman yapÈsÈ
olan ëirketler bu gibi dönemlerde satÈn
almalar ile hÈzlÈ bir büyüme yakalayabiliyor.
2010 yÈlÈnda birçok sektörde bu doèrultuda
satÈn almalar yaëanacaèÈnÈ düëünüyorum.
Peki, Türkiye’deki sektörü nasÈl
deèerlendiriyorsunuz?
Ülkemizde ise, sektör 2009 yÈlÈna çok
kötü baëladÈ. Önünü göremeyen üretici ve
ithalatçÈlar da stok baskÈsÈ yaëamamak
adÈna, üretimlerini ve ithalatlarÈnÈ bu ortama göre ayarladÈlar. Mart ayÈnda baëlayan
ÖTV indiriminin otomobil ve hafif ticari
araçlara pozitif etkisi oldu. DolayÈsÈyla toplam satÈëlarÈ içinde otomobil ve hafif ticari
araçlar aèÈrlÈklÈ olan markalar bu indirimden daha fazla faydalandÈ.
PazarÈn gidiëatÈnÈ iyi tahmin eden ve
üretim veya ithal araç tedarik planlamasÈnÈ
iyi yapan ëirketler bu dönemde ön plana
çÈktÈ. ÖTV indiriminin bitmesiyle, son
aylarda yapÈlan indirimler ve ëirketlerin
sunduèu farklÈ ödeme alternatifleri tüketici
tercihinde etkili oldu. Bütün bunlarÈn neticesinde toplam pazar 2008 yÈlÈna göre
yüzde 10 büyüme ile 574 bin adet gerçekleëti. 2010 yÈlÈna bakacak olursak;
toplam pazarÈ 500 bin adet olarak belirlemiëtik. Ocak ve êubat aylarÈ planlarÈmÈz
doèrultusunda gidiyor; ancak gerçek gösterge Mart ve Nisan aylarÈ olacaktÈr ve bu
aylardaki satÈëlara bakarak pazarÈn nereye
gideceèini tahmin edebiliriz. 2010 yÈlÈnda
esasen sÈkÈntÈlÈ gördüèüm konu; satÈë
sonrasÈ. SatÈë sonrasÈ tarafÈnda araç giriëleri düëüyor; hedeflerimizi tutturmakta
sÈkÈntÈlar yaëÈyoruz. Zira 2006 ve 2007

Önümüzdeki dönemde tüm
dünyada bir toparlanma yajanmasV bekleniyor. Ancak esas
itici gücü olujturacak ülkelerin,
BRIC ülkeleri olacaNV kesin.

OTOKOÇ OTOMOTUV’UN
YÜKSELEN TRENDLERU
Otokoç Otomotiv; Ford ve Tofaj
markalarVnVn da etkisiyle, ÖTV
tejviki ve sonrasVndaki dönemi
oldukça iyi deNerlendirdi.

2008

PAZAR PAYI

% 7,4
2009

PAZAR PAYI

% 8,5

yÈlÈndaki yüksek pazar adetlerinin daha
sonraki yÈllarda azalmasÈ satÈë sonrasÈ hizmeti alan araç sayÈsÈnÈn azalmasÈna neden
oldu. Burada önemli görev üreticilere
düëüyor; araçlarÈmÈzÈn kalitesi arttÈ,
bununla baèlantÈlÈ olarak garanti sürelerinin arttÈrÈlmasÈ en etkili çözüm olacaktÈr
diye düëünüyorum. Bir hatÈrlatma da son
yÈllarda yeni açÈlan satÈë ve servis noktalarÈyla ilgili olarak yapmak istiyorum.
Ekonomik görünümün iyi olduèu ve pazarÈn da belli adetlerin üzerinde olduèu
dönemlerde ana markalar yeni bayi yatÈrÈmlarÈnÈ teëvik ediyorlar ve ciddi yatÈrÈmlar
yapÈlÈyor. Ancak satÈëlarÈn azaldÈèÈ dönemlerde bayilerin finansman yükü artÈyor ve
bayiler çeëitli zorluklarla karëÈlaëÈyor.
Sizin tarafÈnÈzda süreç nasÈl iëledi?
Biz ise temsil ettièimiz Ford ve Tofaë markalarÈnÈn da etkisiyle, ÖTV teëviki ve sonrasÈndaki dönemi oldukça iyi deèerlendirdik. 2008 yÈlÈnda otomotiv pazarÈndan
yüzde 7,4 pay alÈrken, 2009 yÈlÈnda toplam 48 bin 850 adet araç satÈëÈna ulaëarak, bu rakamÈ yüzde 8,5’e çÈkardÈk.
Pazar, geçtièimiz yÈla göre yüzde 10
büyürken, biz yüzde 26 büyüdük ve
pazar payÈmÈzÈ yüzde 7,4’ten yüzde 8,5’e
çÈkardÈk. Ford, Fiat, Renault ve Hyundai’den
sonra en fazla satÈë yapan 5’inci ëirket
olduk. 2009 yÈlÈnda, Ford toplam pazarda,
Fiat binek ve hafif ticari toplamÈnda,
Hyundai ise otomobilde en fazla araç
satan markalar oldular.
Türkiye’de otomotiv perakendecilièi
tarafÈna baktÈèÈmÈzda satÈë adedi, ciro,
servis girië adedi, kârlÈlÈk, sigorta satÈëÈ,
kÈsacasÈ hangi açÈdan bakarsanÈz bakÈn,
Otokoç Otomotiv açÈk ara lider konumda.
Avis ve Budget markalarÈmÈzla hizmet verdièimiz kÈsa süreli araç kiralama sektöründe de bu böyle. Avis yÈllardÈr liderlièi kimseye bÈrakmadÈ. éki buçuk yÈldÈr bünyemizde faaliyet gösteren Budget da 3’üncü
sÈraya yerleëti. Uzun dönemli (operasyonel) araç kiralamada ise biz kademeli
büyüme modelini tercih ettièimiz için filo
adedi olarak ilk sÈrada deèiliz, ancak bu
stratejik bir karar tabii ki.
Otokoç Otomotiv ulaëtÈèÈ ië hacmi itibarÈyla Avrupa’daki ve Amerika’daki benzer
yapÈlarla büyüklüèünü kÈyaslayabileceèimiz bir konuma geldi.
Yeni araç satÈë adetlerine göre bir
sÈralama yaptÈèÈmÈzda, Avrupa’da 20’nci
Amerika’da ise 10’uncu sÈrada yer alÈyoruz.
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mize katmamÈzla mümkün. êu anda Ford,
Fiat, Alfa Romeo, Lancia ve Volvo marka
araçlarÈn satÈëÈnÈ yapÈyoruz. Geçtièimiz yÈl
bu markalarÈn pazardan aldÈklarÈ paylarÈn
toplamÈ yüzde 30 idi.
2009 yÈlÈ Eylül ayÈnda yurt içi satÈëlardan
aldÈèÈmÈz pay yüzde 11 oldu. DolayÈsÈyla
yüzde 10’luk hedefimizi de aëabileceèimizi gösterdik. Markalardan aldÈèÈmÈz paylarÈ
koruyarak, kamyon iëinin büyütülmesi ve
perakende satÈëlarda sadÈk müëteri oranlarÈnÈn artÈrÈlmasÈyla yüzde 10’luk hedefi
gerçekleëtireceèimize inanÈyorum.
Mevcut tesislerimizden uygun olanlarÈn
çok markalÈ hale getirilmesi için çalÈëÈyoruz. Hedefimiz uygun noktalarda ortak
tesis kullanÈmlarÈyla önemli yatÈrÈm ve operasyonel maliyet avantajlarÈ elde etmek.
Büyüdüèünüz ve farklÈ markalara hizmet
ettièiniz taktirde sistemde rekabet gücünüz artÈyor. 2007 KasÈm ayÈnda Eskiëehir,
2008 MayÈs ayÈnda Bursa’da açÈlÈëÈnÈ yaptÈèÈmÈz tesislerimiz ile buna baëladÈk. 2009
Aèustos ayÈndan bu yana Otokoç
Otomotiv Taëdelen ve Otokoç Otomotiv
Antalya tesislerinde ilk kez Koç Topluluèu
dÈëÈndan bir marka olan Volvo otomobillerin satÈë ve servis hizmetlerini sunmaya
baëladÈk. 2010 yÈlÈnda Adana ve Konya’da
da Volvo’yu temsil etmeye baëlayacaèÈz;
hedefimiz 2010 yÈlÈnda Volvo satÈëlarÈndan
en az yüzde 25’lik pay almak.

éçinde bulunduèumuz yÈl ve önümüzdeki dönem için Otokoç Otomotiv’in
hedefleri ve uzun vadedeki stratejileriyle ilgili neler söyleyebilirsiniz?
Artan rekabet ortamÈnda 1,1 puanlÈk bir
artÈëÈ yakalamak oldukça zor aslÈnda,
hedefimiz bu seviyelerin altÈna inmemek.
Orta ve uzun vadede hedefimiz,
Türkiye’de 10 araçtan birini satÈyor olmak.
Bu hem bizim performansÈmÈz hem de
temsil ettièimiz markalarla ilgili bir durum.
Biz temsil ettièimiz markalarÈn satÈëlarÈ
içinde aldÈèÈmÈz paylardan yola çÈkarak
bütçelerimizi oluëturuyor, bu doèrultuda
hedeflerimizi gerçekleëtiriyoruz. Ana markalarÈn satÈë performanslarÈ, bizim Türkiye
içinden aldÈèÈmÈz payÈ doèrudan etkiliyor.
Türkiye pazarÈndan yüzde 10 pay almamÈz; ya ana markalardan aldÈèÈmÈz paylarÈ
5’er puan artÈrmamÈz, ya ana markalarÈn
pazardan aldÈklarÈ payÈn toplamÈnÈn yüzde
35 seviyesinde olmasÈ ya da Otokoç
Otomotiv olarak baëka markalarÈ bünye-
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Ford, Fiat, Alfa Romeo, Lancia
ve Volvo marka araçlarVn satVjVnV yapVyoruz. GeçtiNimiz yVl bu
markalarVn pazardan aldVklarV
paylarVn toplamV yüzde 30 oldu.

Dièer bir ië kolunuz da araç kiralama
ve ikinci el alanÈnda. Söz konusu
pazardaki konumlanmanÈz hakkÈnda
da bilgi alabilir miyiz?
êu anda Avis’te kÈsa süreli kiralama iëinde
yüzde 15 pazar payÈyla açÈk ara lider
durumdayÈz. 2007 Haziran ayÈnda
Türkiye’de temsil etmeye baëladÈèÈmÈz
Budget’Èn ëu anki pazar payÈ yüzde 5
seviyesinde; amacÈmÈz Budget’la pazarda
ikinci sÈraya yerleëmek. Avrupa pazarÈ ile
karëÈlaëtÈrÈldÈèÈnda ülkemizin kÈsa süreli
araç kiralama sektöründe hâlâ olmasÈ
gereken seviyeden çok uzak olduèunu
görüyoruz. Türkiye’de 10 bin kiëiye düëen
kiralÈk araç sayÈsÈ yalnÈzca iki adet iken; bu
oran komëumuz Yunanistan’da ve BatÈ
Avrupa ülkelerinde 50 adet seviyelerinde;
kÈsacasÈ bizim tam 25 katÈmÈz.
Operasyonel kiralama tarafÈnda pazar
payÈmÈz yüzde 10’lar düzeyinde.
Geçtièimiz yÈllarda olduèu gibi operasyonel kiralama iëinde finansman dengemize
ve kredi yükümüze azami dikkati göstererek, kademeli büyüme hedefimizi koruyo-

ruz. AynÈ zamanda araç tedarièi ile ilgili
alternatif yöntemler geliëtirerek, operasyonel maliyetlerimizi azaltmayÈ hedefliyoruz.
Dièer ië birimlerimizde de aynÈ ëekilde
büyüme hedefliyoruz. ékinci el iëimiz her
geçen gün geliëiyor. Müëterilerimize sunduèumuz alternatif ödeme koëullarÈ, ikinci
elde garanti imkânÈ ve güvenilir imajÈmÈz
sayesinde ikinci el pazarÈndan aldÈèÈmÈz
pay sürekli artÈyor. Toptan yedek parça
iëimizi tesis, teknoloji ve altyapÈ yatÈrÈmlarÈ
ile geliëtirmeyi hedefliyoruz. Otokoç
Otomotiv ve Birmot ëubelerimizde yürüttüèümüz sigorta ve finansman hizmetlerini, KasÈm ayÈnda Otokoç Otomotiv
Sigorta AracÈlÈk Hizmetleri A.ê. tüzel kiëilièinde topladÈk. Çoklu acentelik sistemi
sayesinde sigorta finansman iëlerinde
verimlilièi ve kârlÈlÈèÈ artÈrmayÈ planlÈyoruz.
Bütün bunlarÈn neticesinde ise, tabii ki
kârlÈlÈèÈmÈzÈ ve sermaye verimlilièimizi artÈrarak hissedarlarÈmÈza daha fazla temettü
ödemeyi planlÈyoruz; ayrÈca ëirketin halka
açÈlmasÈ da planlarÈmÈz dâhilinde.
Grup (Blok) Muafiyeti konusu çok
konuëuldu. Bu konuda son durum
nedir? YansÈmalarÈ nasÈl gerçekleëti?
êu anda Avrupa’da ve Türkiye’de yürürlükte olan düzenleme Temmuz 2002’de
kabul edilen ve 31 MayÈs 2010’da süresi
dolacak olan düzenleme. Bu düzenleme
AB’de Ekim 2003’te yürürlüèe girmiëti,
biz de ise yürürlüèe girme tarihi 1 Ocak
2006’dÈr. MayÈs 2010’dan sonra ne olacaèÈ ise, ëu an için belli deèil, AB
Komisyonu 2009 Eylül sonuna kadar ilgili
kurumlardan görüëlerini aldÈ ve çalÈëmalarÈnÈ sürdürüyor. Son olarak komisyon,
olasÈ senaryolara göre bir ‘Etki
Deèerlendirme Raporu’ yayÈnladÈ.
Komisyonun özenle üzerinde durduèu
bir nokta var: Dünya’da yaëanan ekonomik krizden en çok etkilenen sektör olan
otomotiv sektörüne ve bu sektörde yer

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

ti sonuçlarÈnda, Ford ve Tofaë bayilerinin
oluëturduèu Türkiye ortalamasÈnÈn üzerine
çÈktÈlar. Otokoç Otomotiv Ataëehir ve
Antalya ëubelerimiz ise, satÈëtan duyulan
memnuniyet sonuçlarÈna göre Ford
Avrupa tarafÈndan verilen Chairman’s
Award ödülünü almaya hak kazandÈlar.
Avis, EAMEA (Avrupa, Afrika, Ortadoèu
ve Asya) ülkeleri müëteri memnuniyeti
sÈralamasÈnda üç yÈldÈr elde ettièi birincilièini bu yÈl da korudu ve dört yÈl üst üste
bu baëarÈya imza atmÈë oldu. Avis ayrÈca
geçtièimiz yÈl ‘SKALéTE Turizmde Kalite
Ödülleri’ kapsamÈnda ‘Turizm TaëÈmacÈlÈèÈ
Ödülleri’ dalÈnda ilk defa açÈlan ‘Araç
Kiralama’ kategorisinde ödül sahibi oldu.
Budget ise müëteri memnuniyeti sonuçlarÈnÈ iyileëtirerek, 2009 yÈlÈ sonunda yüzde
88,4 gibi oldukça yüksek bir rakama ulaëtÈ. BaëarÈyÈ yakalamada müëteri odaklÈ
olmak ile eë öneme sahip olduèuna inandÈèÈm dièer bir konu da insan kaynaèÈnÈzÈn
gücü ve kalitesidir. énsan kaynaèÈmÈza
verdièimiz önem, kariyer planlamasÈ, teknisyenlerimizden en üst düzey beyaz
yakalÈ çalÈëanÈmÈza kadar yaygÈnlaëtÈrÈlan
eèitim programlarÈ sayesinde insan kaynaklarÈ kalitemiz, çalÈëanlarÈmÈzÈn ëirkete
baèlÈlÈèÈ ve memnuniyet düzeyleri her
geçen gün artmaktadÈr. Tüm ië birimlerimizin, çalÈëan memnuniyeti sonuçlarÈna
göre Koç Grubu ortalamasÈnÈn üzerinde
olmasÈ da bu çalÈëmalarÈn bir göstergesi.

Otomotiv perakendecilièi ve araç
kiralama iëinde baëarÈyÈ getiren dinamikler nelerdir?
Öncelikle hangi sektörde ië yapÈyorsanÈz
yapÈn, önemli olan tüm ië süreçlerinde
odak noktanÈzÈn müëteri olmasÈdÈr. Ben
müëterileri bir kutup yÈldÈzÈna benzetirim.
Müëteri mutluluèu her zaman bir numaralÈ
öncelièimizdir.
Otokoç Otomotiv ve Birmot, 2009 yÈlÈ
satÈë ve satÈë sonrasÈ müëteri memnuniye-

éë temponuzun yoèun olduèunu biliyoruz. Bu yoèun tempodan kurtulmak
için neler yapÈyorsunuz?
Çok klasik gelecek ama bir gerçek. 12 ve
3 yaëlarÈnda iki kÈzÈm var; onlarla vakit
geçirmek bütün yorgunluèumu alÈyor.
AyrÈca eski éstanbul’un artÈk eskimeye,
unutulmaya yüz tutmuë sokaklarÈnÈ gezmekten, keëfetmekten çok zevk alÈyorum.
Son iki yÈlda önemli aëama kaydettièim
fotoèrafçÈlÈk ise bir dièer ve önemli hobim.

“Avis, EAMEA ülkeleri müjteri
memnuniyeti sVralamasVnda
üç yVldVr elde ettiNi birinciliNini
bu yVl da korudu.”

2009’da Ford toplam pazarda, Fiat
da binek ve hafif ticari toplamVnda
en fazla araç satan marka oldu
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AMERçKAN HASTANESç çLE
SAåLIKTA YENç DÖNEM
VKV Amerikan Hastanesi’nin açtVNV M.D. Anderson Radyasyon Onkoloji
Merkezi kanser hastalVNVnVn tedavisinde Türkiye’yi bir marka haline
getirirken bir yandan da saNlVkta kaliteyi yükseltiyor.
Vehbi Koç VakfÈ Amerikan Hastanesi dünya
çapÈnda önemli bir baëarÈya imza attÈ.
Amerika’da hizmet veren ve kanser tedavisinde dünyaca ünlü otorite kabul edilen
M.D. Anderson Kanser Merkezi ile iëbirlièi
yaparak M.D. Anderson Radyasyon
Onkoloji Merkezi’ni açtÈ. Amerikan
Hastanesi, bu merkezle hem Türkiye’den
hem de çevre ülkelerden hastalarÈ tedavi
etmeyi amaçlÈyor. M.D. Anderson
Radyasyon Onkoloji Merkezi ile ilgili ayrÈntÈlarÈ VKV Amerikan Hastanesi Genel Müdürü
Doç. Dr. Evren Keleë’ten dinledik.
Amerikan Hastanesi olarak M.D.
Anderson Kanser Merkezi ile M.D.
Anderson Radyasyon Onkoloji
Merkezi’ni açtÈnÈz. Bizlere bu merkezlerden bahseder misiniz?
Texas Üniversitesi’ne baèlÈ M.D. Anderson
Kanser Merkezi ile birlikte kurduèumuz
ünite, kanser hastalarÈna, tedavilerinin radyoterapi yani ÈëÈn tedavisi aëamasÈnda hizmet vermek üzere kuruldu. Merkezimiz,
hem altyapÈ olarak günümüzün en ileri teknolojisine sahiptir hem de içinde barÈndÈrdÈèÈ
insan kaynaèÈ olabilecek en iyi ëekilde eèitilmiëtir. Bu iki özellièine ek olarak, merkezimizdeki hasta bakÈm süreçleri M.D.
Anderson’un bu konudaki engin deneyimi
paralelinde Houston’daki ana yapÈ ile tamamen aynÈ olmak üzere kurgulanmÈëtÈr. Söz
konusu hasta bakÈm sürecinin temel niteliklerinden birisi de, M.D. Anderson’Èn tüm
uydu kliniklerinde olduèu gibi, éstanbul’da
tedaviye alÈnacak her hastanÈn tedavi parametrelerinin üzerinden Houston’daki radyasyon onkologlarÈ ile birlikte geçilmesi ve
tedavinin ayrÈntÈlarÈnÈn kurum içi mutabakat
ile belirlenmesidir.
Toplam 15 milyon dolar harcayarak gerçekleëtirdièimiz bu yatÈrÈmda varolan tÈbbi
teknoloji Houston’da kullanÈlmakta olan ekipmanÈn en yeni ve geliëmië olanlarÈdÈr. TÈbbi
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cihazlarÈn kurulumu, kalibrasyonu ve testleri
AmerikalÈ teknisyenler tarafÈndan Houston ile
aynÈ standartta yapÈlmÈëtÈr. Kalite açÈsÈndan
süreklilièi M.D. Anderson tarafÈndan saèlanmaktadÈr. M. D. Anderson’da yetiëmië olan
bugünkü ve gelecekteki doktorlarÈmÈza ek
olarak, tüm tÈbbi personel, yani fizik mühendislerimiz, teknisyenlerimiz ve hemëirelerimiz
Amerika’da M. D. Anderson standartlarÈn
göre eèitimden geçmië ve sertifikalandÈrÈlmÈëtÈr. Destek elemanlarÈmÈz olan tÈbbi sekreterler
ve desk sekreterleri de özenle seçilmië, eèitilmië ve bilingual çalÈëanlarÈmÈzdan oluëmaktadÈr. Sonuç olarak merkezimizin en önemli
nitelièi, verilecek tÈbbi hizmetin Houston’daki
merkez ile birebir aynÈ olmasÈdÈr.

AMERçKA DIèINDA çLK çèBçRLçåç
M.D. Anderson Kanser Merkezi yapÈlan
bu yatÈrÈmla ilk kez Amerika dÈëÈna çÈkmÈë oldu. Bu önemli bir baëarÈ...
Amerikan Hastanesi bu iëbirlièini gerçekleëtirmeyi nasÈl baëardÈ?
Proje üzerinde 2007 yÈlÈ baëlarÈnda çalÈëmaya baëladÈk. O dönemde M. D.
Anderson uluslararasÈ iëbirlièi konusunda
deneyimleri olmadan “ië ortaèÈ” arayÈëÈ içinde iken, biz de Türkiye’de
bu hizmeti ortalama standartlarÈn
çok üzerinde verebilecek bir
çözüm aramakta idik.
M. D. Anderson “affiliasyon”
sözcüèünü son derece dar
anlamda tanÈmlayan bir kurum.
Eèer kendi kurum isimleri

Doç. Dr. Evren Kelej:
“Amerikan Hastanesi,
sunmuj olduNu hizmetin
kalitesi ile ülkemizde saNlVkta
kalitenin yükseltilmesinde
öncü bir rol üstlenmijtir.”

geçiyorsa, hasta bakÈm kalitesinden tamamen emin olmak istiyorlar. Amerikan
Hastanesi’ni tercih etmelerinde kurum ismimizin saygÈnlÈèÈ kadar, bünyesinde bulunduèumuz Vehbi Koç VakfÈ ve arkamÈzdaki
Holding’den etkilenmeleri de rol oynadÈ.
Ortak hedeflerimiz örtüëtü, iëbirlièine karar
verdik ve böylece M. D. Anderson’a baèlÈ
bir uydu radyasyon onkolojisi merkezi ilk
kez ABD dÈëÈnda açÈlmÈë oldu.
Kanser hastalarÈ hastalÈèÈn hangi evresinde bu merkezden faydalanabilirler?
HastalÈèÈn doèal seyri, yaygÈnlÈèÈ ve hastaya

spesifik saèlÈk koëullarÈ, radyoterapinin tek
baëÈna ya da cerrahi ve/veya kemoterapi
öncesinde, birlikte ya da sonrasÈnda kullanÈlmasÈ kararÈ için önemlidir. Radyoterapi,
tüm kanserli hastalarÈn yarÈsÈndan fazlasÈnÈn, tanÈ konulduktan sonraki sürecin bir
noktasÈnda gereksinim duyduklarÈ bir tedavi yöntemidir. Radyoterapi küratif (etkin
tedaviye yönelik), adjuvan (pekiëtirme
amaçlÈ, dièer tedavilere ek olarak), palyatif
(hastalÈèa baèlÈ aèrÈ, kanama ve benzeri
ëikayetlerin ortadan kaldÈrÈlmasÈna yönelik)
veya profilaksi için (koruma amaçlÈ) uygulanabilmektedir. AkÈlda tutulabilecek nokta,
radyoterapinin yalnÈz ileri evre tümörler için
deèil, ihtiyaç duyulan her evrede devreye
girebilecek bir yöntem olduèudur. Kanser
hastasÈnda uygulanacak en uygun tedavinin belirlenmesi için cerrahi, radyasyon
onkolojisi, tÈbbi onkoloji, patoloji, radyoloji
ve nükleer tÈp gibi birçok ilgili branëÈn eëgüdüm içinde çalÈëmasÈ gerekmektedir.
HastanÈn tek tek ilgili disiplinlerdeki hekimleri dolaëmak zorunda kalmamasÈ için ise
kurumsal bir yapÈ ve tanÈmlanmÈë süreçler
son derece önemlidir.
Kanser hastalÈèÈ son dönemlerde ülkemizde daha sÈk görülüyor. Bu artÈëa ve
ülkemizdeki ihtiyaçlara dair bilimsel
verileri bizimle paylaëabilir misiniz?
Bilindièi gibi kanser, yaygÈnlÈèÈ ve öldürücülüèünün yüksek olmasÈ nedeniyle günümüzün en önemli saèlÈk sorunlarÈndan
birisidir. Sözünü ettièiniz artÈëÈn nedenlerini incelerken, görülme sÈklÈèÈnÈ etkileyen
birkaç faktörü dikkate almak uygun olacaktÈr. Öncelikle tanÈ yöntemlerinin geliëmesi ve saèlÈk kuruluëlarÈndan yararlanma
olanaklarÈnÈn artmasÈ sonucunda daha
çok olguda kanser tanÈsÈ konulmaya baëlanmÈëtÈr. AyrÈca, dièer ölümcül hastalÈklara karëÈ etkin tedavi yöntemlerinin geliëtirilmesi ve kullanÈmlarÈnÈn yaygÈnlaëmasÈ ile
ülkemizde genel yaëam standardÈ yükselip, ortalama yaëam süresi uzamÈë ve yaëlÈ
nüfusumuz artmaya baëlamÈëtÈr. Bu faktör
de kanser görülme sÈklÈèÈnÈ artÈrmaktadÈr.
Benzer ëekilde, sosyo-kültürel düzeyi
yükselen kiëilerin saèlÈèÈna özen göstermesi ve hekime baëvurmasÈ kanser tanÈsÈnÈn görülme sÈklÈèÈnÈ arttÈrdÈ. Son yÈllarda
ülkemizde kanser konusundaki farkÈndalÈk
belirgin olarak artmakla birlikte, görülme
sÈklÈèÈ konusunda doèru bilimsel verilere
ulaëmamÈz için yeterli ve yaygÈn bir ulusal
kanser kayÈt sistemimiz ne yazÈk ki bulunmamaktadÈr.

Son olarak Türkiye nüfusunun yaklaëÈk
yüzde 20’sini temsil eden sekiz ilimizi kapsayan 2005 tarihli kayÈt deèerlendirmeleri
ülkemizdeki kanser insidansÈnÈ yaklaëÈk yüzbinde 175 olarak göstermekte, ancak
henüz tüm ülkede gerçek kanser insidansÈ
net olarak bilinmemektedir.

M.D. Anderson Radyasyon Onkoloji
Merkezi’nde görev alan tüm tVbbi
personel, Amerika’da M. D. Anderson
standartlarVna göre eNitimden geçti ve
sertifikalandVrVldV.

Toplam 15 milyon dolar
harcayarak gerçeklejtirdiNimiz
bu yatVrVmda varolan tVbbi
teknoloji M.D. Anderson Kanser
Merkezi’nde kullanVlmakta olan
ekipmanVn en yeni ve gelijmij
olanlarVdVr.

M.D. Anderson Radyasyon Onkoloji
Merkezi’ne çevre ülkelerden de talep
olacaèÈnÈ düëünüyor musunuz? Bu
yatÈrÈmÈ saèlÈk turizmi açÈsÈndan nasÈl
deèerlendiriyorsunuz?
AmacÈmÈz, nitelikli saèlÈk hizmetini ve Kuzey
Amerika’nÈn en iyileri ayarÈndaki hasta bakÈmÈnÈ saèlamak ve ucuzluèumuz ile deèil,
tÈbbi ve genel hizmet kalitemiz ile hasta ve
yakÈnlarÈna çekici gelmektir. Bu çerçevede,
M.D. Anderson Radyasyon Onkolojisi
Merkezi’nin çevre ülkelerden talep yaratma
konusunda mükemmel bir örnek oluëturacaèÈna inanÈyorum.
M.D. Anderson ile anlaëmamÈz çevre
ülkeleri (Rusya dahil) içermektedir. Pek
tabii ki hedefimiz dünyanÈn bu bölgesinde
yaëayan insanlarÈn Texas yerine bizi tercih
etmeleridir. M.D. Anderson da bunu desteklemektedir. élk bakÈëta bu durum
MDA’nÈn çÈkarlarÈ ile çeliëecek gibi görünüyorsa da marka bilinirlièinin artmasÈ ve radyoterapisini burada baëarÈlÈ olarak tamamlayan hastalarÈn kanser tedavilerinin dièer
aëamalarÈnda Houston’a gidebilecek
olduklarÈ unutulmamalÈdÈr. Hem aynÈ kalitede hizmet hem de yolculuèun kÈsalÈèÈ ve
tedavi maliyetlerinin nisbeten ucuzluèu
çevre ülkelerden hastalarÈn bizi tercih
etmelerini kolaylaëtÈracaktÈr.
Amerikan Hastanesi’nin sloganÈ
“SaèlÈkta Kalite”. Bu açÈdan baktÈèÈnÈzda Amerikan Hastanesi’nin saèlÈkta
standartlarÈ yükselttièini söyleyebilir
miyiz?
SaèlÈkta kalite, iëin doèasÈ gereèi sürekli
geliëen hareketli bir hedeftir. Amerikan
Hastanesi, 1923 yÈlÈndan bu yana, özellikle
de Vehbi Koç VakfÈ bünyesine katÈldÈèÈ 1995
yÈlÈndan bugüne, sunmuë olduèu hizmetin
kalitesi ile ülkemizde saèlÈkta kalitenin yükseltilmesinde öncü bir rol üstlenmiëtir.
Türkiye’de ilk Hasta HaklarÈ Ofisi’nin kurulduèu hastanemiz, özelikle uluslararasÈ alandaki deneyimi ve hasta bakÈm standartlarÈnÈ
hayata geçirme konusunda üstlenmië olduèu liderlik rolü ile Türkiye’deki hastalarÈn
kendi ülkelerinde kaliteli saèlÈk hizmeti alabilmelerine olanak saèlamaktadÈr.
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STRATEJUK SATINALMA

SATINALMA ZçRVESç’NDE
YOL HARçTASI BELçRLENDç
Ortak satVnalmalar yoluyla 2003 yVlVndan 2009 yVlVna kadar önemli bajarVlara imza atan
Koç TopluluNu, bu alanda daha da bajarVlV olmak adVna yapVlabilecekleri Ortak SatVnalma
Zirvesi’nde konujtu.
Koç Holding Kurumsal életiëim ve Bilgi
Grubu BaëkanÈ Ali Y. Koç’un açÈlÈë konuëmasÈyla baëlayan Ortak SatÈnalma
Zirvesi’ne, Zer ve Promena ëirketlerinin
yöneticileri ve Topluluk ëirketlerinin temsilcileri katÈldÈ. Koç Holding CEO Vekili
Turgay Durak’Èn da bir konuëma yaptÈèÈ
zirvede 2010 yÈlÈnda yapÈlacak çalÈëmalarda izlenecek yol konuëuldu. ToplantÈnÈn
ana gündem maddesi ise ortak satÈnalma
süreci ile ilgili yazÈlÈ politikalar ve prosedürler oldu. ToplantÈda Ortak SatÈnalma çalÈëmalarÈ dÈëÈnda, Topluluk ëirketlerinin satÈnalma süreçlerinin iyileëtirilip geliëtirilmesi
ile ilgili yapÈlacak çalÈëmalar üzerinde de
kapsamlÈ bir biçimde duruldu.
ToplantÈnÈn açÈlÈëÈnÈ yapan Ali Y. Koç, bu
kapsamda Topluluk satÈnalma süreçlerinin ve
ortak satÈnalmanÈn stratejik önemine deèindi.

PROMENA VE ZER
YAPILANMALARINI ANLATTI
Ali Y. Koç’un ardÈndan Promena Genel
Müdürü Ahmet Dalyan ve Zer A.ê. Genel
Müdürü Tuèrul FadÈllÈoèlu söz aldÈ. Her iki
ëirketteki yapÈlanmayÈ katÈlÈmcÈlarla paylaëan Dalyan ve FadÈllÈoèlu, yapÈlan alÈmlara
yönelik örnekler sundular.

Kurumsal Uletijim ve Bilgi
Grubu BajkanV Ali Y. Koç,
Topluluk olarak hedeflenen
rakamlara ortak satVnalma
faaliyetleri ile ulajVlabileceNinin sinyallerini verdi.

Promena Genel Müdürü Ahmet Dalyan
ortak satÈnalma ile saèlanan katma deèere
dikkat çekerken, bu unsurlarÈ ëöyle sÈraladÈ:
Maliyet avantajÈ ve süreç verimlilièi, zaman
ve iëgücü tasarrufu, ëeffaflÈk ve raporlanabilirlik, merkezi satÈnalma yönetimi ile tedarikçi iletiëimi ve entegrasyonu… Enerjiden
saèlÈèa, inëaattan perakendeye, dayanÈklÈ
tüketimden turizme kadar bir çok alanda

Koç Holding CEO Vekili
Turgay Durak, ortak
satVnalma alanVnda
yapVlacak iyilejtirmelerin
önemine dikkat çekti.
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baëarÈlÈ çalÈëmalar yapÈldÈèÈna vurgu yapan
Dalyan, 12 Topluluk ëirketi ile entegrasyon
yapÈldÈèÈnÈ söyledi. Promena’nÈn bugüne
kadar yaptÈèÈ çalÈëmalara rakamsal olarak
örnek veren Ahmet Dalyan, yapÈlan toplam
e-ihale ve açÈk artÈrma adedini 6 bin 500
olarak açÈkladÈ. Toplam iëlem hacminin 2.7
milyar dolar olduèunu dile getiren Dalyan,
saèlanan toplam tasarrufun da 200 milyon
dolar olduèuna dikkat çekti.
Ahmet Dalyan’Èn ardÈndan söz alan isim
Zer A.ê. Genel Müdürü Tuèrul FadÈllÈoèlu
oldu. Zer’in yaptÈèÈ çalÈëmalarla saèladÈèÈ
faydalarÈ dile getiren FadÈllÈoèlu, ië süreçlerinde karëÈlaëÈlan aksaklÈklara ve kaybedilen
zamanÈn telafisine yönelik geliëtirdikleri çalÈëmalarÈ aktardÈ. Tuèrul FadÈllÈoèlu 2003 yÈlÈndan bugüne, önce medyadan baëlayarak,
temizlik, güvenlik gibi hizmetlere daha sonra
da endirekt malzeme ve lojistik gibi pek çok
alana girdiklerini söyledi. FadÈllÈoèlu satÈnalmadaki en önemli hedeflerinin, daima
“marka taleplerini karëÈlayacak, rekabete
göre en uygun fiyatÈ, en iyi koëullarla almak”
olduèunu sözlerine ekledi. “Topluluk olarak

Gerçeklejtirilen Ortak
SatVnalma Zirvesi’ne Zer
ve Promena’nVn yanV sVra
Topluluk jirketlerinin
yöneticileri de katVldV.

rekabette öne çÈkmamÈz gerekmekte ve
bunun en önemli yolu doèru ië alanlarÈna
odaklanmaktÈr.” diyen FadÈllÈoèlu sözlerine
ëöyle devam etti: “êirketlerimizin ana ië
alanlarÈna odaklanabilmesi için Zer dièer
alanlar diyebileceèimiz konularda uzmanlaëmayÈ hedeflemektedir. Bunu tabii ki sizler ile
çalÈëarak ve sizlerin beklentileri doèrultusunda yapacaktÈr.”

DURAK: “HACçM AVANTAJINI
KULLANMALIYIZ”
SunumlarÈn ardÈndan konuëma yapan isim
ise Koç Holding CEO Vekili Turgay Durak
oldu. Koç Topluluèu’nda 34. yÈlÈnÈ doldurmak üzere olduèunu belirten Durak, bu
sürenin beë yÈlÈnÈ SatÈnalma dahil yatÈrÈm
proje yöneticilièi yaparak, 12 yÈlÈnÈ da

Amaç, Koç TopluluNu’nun sahip
olduNu hacmi verimli kullanmak.

SatÈnalma Genel Müdür YardÈmcÈsÈ olarak
geçirdièini hatÈrlattÈ.
Turgay Durak, dünyadaki tüm büyük
ëirketlerin yaptÈèÈ gibi hacim avantajÈnÈn
kullanÈlmasÈnÈn önemine dikkat çekti ve
böylece zaman kaybÈ ile verimsizlièin de
önemli ölçüde önüne geçileceèini hatÈrlattÈ.
Direkt ürün satÈnalmalarÈnÈn ëirketlerinin
ana iëine doèrudan katkÈ saèladÈèÈnÈ söyleyen CEO Vekili Turgay Durak, bu kapsamda bu tip satÈnalmalarÈn yine ëirketler tara-

fÈndan yapÈlmasÈnÈn önemli bir husus olduèunun ancak ortak yapÈlacak anlaëmalarla
bir fayda saèlanabiliyorsa bunun yapÈlmasÈ
gerektièinin altÈnÈ çizdi. Durak sözlerine
ëöyle devam etti: “Endirekt malzeme ve
dièer destek hizmetleri satÈnalmalarÈ konularÈnda ise mümkün olduèunca ëirketlerimizin Zer ëirketimizdeki uzmanlÈèÈn geliëimine
destek olmasÈ, bu tür hizmet ve malzemelerin ortak satÈnalÈnmasÈ gerektièini vurgulamak istiyorum. Bu, hem ëirketlerimizin
kendi ana iëlerine odaklanmalarÈnÈ saèlayacak hem de Topluluk hacim avantajÈnÈn
kullanÈlmasÈyla maliyetlerimiz düëecektir.”
Ortak SatÈnalma Zirvesi, “Medya,
SatÈnalma ve Lojistik” konularÈnda konsey ve kurullardan beklentilerini dile getiren Durak’Èn konuëmasÈnÈn ardÈndan sorucevap bölümü ile sona erdi.

Zer A.i. Genel Müdürü
TuNrul FadVllVoNlu,
amaçlarVnVn kaliteden ödün
vermeden, optimum
maliyetli satVnalmalarV
gerçeklejtirmek olduNunu
söyledi.

Promena Genel Müdürü
Ahmet Dalyan gerçeklejtirilen satVnalmalarla
200 milyon dolar tasarruf
yapVldVNVna dikkat çekti.
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Bizim Kareler FotoNraf
Kulübü’nün üye sayVsV
40’a ulajtV. Gelen
talepler ise bu sayVnVn
artacaNVnVn bir
göstergesi.

BIRAKIN
GÖNLÜNÜZ
BçZçM KARELERE
KAPILSIN

“Bizim Kareler”, Arçelik çalVjanlarVnVn
gönüllerini ortaya koyduklarV bir fotoNraf kulübü.
Sadece fotoNrafV deNil, insanlarV da çok
seviyorlar.
Bizim Kareler Fotoèraf Kulübü aslÈnda
henüz çok genç… KurulalÈ üç sene kadar
bir süre geçmië. Ancak bu kÈsa sürede
önemli iëler baëarmÈëlar. Her yÈl düzenlenen sergilerde elde edilen gelirle çeëitli
baèÈëlar yapan kulüp üyeleri, hobilerini
yaëamlarÈnÈn bir parçasÈna dönüëtürmek-
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ten duyduklarÈ mutluluèa da mutluluk katmÈë böylece.
AynÈ zamanda kulüp baëkanÈ olan
Arçelik Bilgi éëlem Sorumlusu Ali Özdemir,
Bizim Kareler’e gönlünü ilk kaptÈranlardan.
Özdemir’e göre kurum içi baèlÈlÈèÈ artÈran
böylesi faaliyetler, özellikle de Koç

Topluluèu çatÈsÈ altÈndaysanÈz daha da
zevkli hale geliyor.
Ali Bey, sizi biraz tanÈyabilir miyiz?
Yedi yÈldÈr Koç Topluluèu bünyesinde
Arçelik markasÈna hizmet veriyorum. 1993
yÈlÈnda ElazÈè Bölge Deposu’nda Lojistik
Bölümü’nde depocu olarak iëe baëladÈm.
Daha sonra bir yÈl Muhasebe Bölümü’nde
görev yaptÈm. ElazÈè’da satÈë ofisi açÈldÈèÈ
zaman ise bilgi iëlem ekibine ihtiyaç duyuldu. Bunun üzerine Bilgi éëlem Bölümü’ne
transfer oldum. 2002 yÈlÈnda iki ëehirde,
önce Adana’da daha sonra éstanbul’da
görev yaptÈm. O günden bu yana
éstanbul’da Arçelik Bilgi éëlem Sorumlusu
olarak görevime devam ediyorum.
Fotoèrafla nasÈl tanÈëtÈnÈz?
ElazÈè’dayken elime Arçelik’in kendi içinde
yaptÈèÈ bir duyuru ulaëtÈ. Üreten, üretim
yapan insanlarla ilgili fotoèraflar isteniyordu.
Benim elimde de basit kompakt bir makine
vardÈ. Bununla çekimler yapÈyordum.
Duyuruya ëahit olunca elimdeki makineyle
birkaç kare çekip hemen ÇayÈrova’daki
fabrikaya gönderdim. Amatör bir çalÈëma
olunca tabii pek baëarÈya ulaëtÈèÈm söylenemez. éstanbul’a geldikten sonra ise énsan

KaynaklarÈ DepartmanÈ’ndan YÈlmaz Bulut
ile tanÈëtÈm. Kendisinin de fotoèraf tutkusu
vardÈ ve sergiler açardÈ. AçÈkçasÈ ben de
onu gÈptayla izliyordum. Böyle fotoèraflar
çekebilecek miyim? Acaba diye kendi kendime soruyordum. Kendi iëim yanÈnda
bölümün sosyal iëleri ile de ilgileniyordum.
Bir taraftan kafamda fotoèraf eèitimleri
verilmesi konusunda düëünceler vardÈ.
êirketin bu konuda eèitim vermesi ise
en büyük isteèimdi. 2007 yÈlÈnda ilk defa
fotoèraf eèitimleri ile ilgili mail geldi, maili
gönderen YÈlmaz Bey’di. Ben de hiç beklemeden katÈlmak istedièimi belirterek geri
dönüë yaptÈm. Ondan sonra da serüvenimiz baëladÈ.
Kulübü kurma fikri nasÈl oluëtu?
2007 yÈlÈnda eèitimleri tamamladÈktan
sonra bu faaliyeti bir ëekilde devam ettirmek istedik. O yÈl yaptÈèÈmÈz çalÈëmalarÈ bir
sergiye dönüëtürdük. Kendimize bir kimlik,
bir isim bulma arayÈëÈna girdik. KatÈlan herkes kafasÈndaki ismi yazÈp bana gönderdi.
Bu isimleri eledik. Önce Bizden Kareler,
sonra da Bizim Kareler olarak ismini belirledik. élk kurulduèumuzda 16 kiëiydik.
Bizim Kareler kaç kiëiden oluëuyor?
êu an 40 kiëiyiz. Tahminen 20 kiëi daha bu
yÈl ki eèitimler ile aramÈza katÈlacak. Adana,
ézmir, Eskiëehir’den ve buradaki Arçelik
kuruluëlarÈndan talepler geliyor.

PROFESYONEL EåçTçM DESTEåç…
Eèitimlerinizin içerièinden kÈsaca
bahseder misiniz?
Eèitimlerimiz genelde dijital fotoèraf teknikleri üzerine yapÈlÈyor. Eèitimlerimizi
Kocaeli Üniversitesi Güzel Sanatlar
Fakültesi FotoèrafçÈlÈk Bölüm BaëkanÈ
Prof. Dr. Özer Kanburoèlu veriyor. AltÈ
haftalÈk bir eèitim programÈ uyguluyor. Her
ders, haftada bir gün iki saat olmak üzere
Arçelik’in Sütlüce’deki genel merkezinde
veriliyor. Eèitimden sonra çekimlere gidiyoruz. Kanburoèlu, çekimlerden sonra bir
derste bizim fotoèraflarÈmÈzÈ deèerlendiriyor. HatalarÈmÈzÈ bizimle paylaëÈyor.
Kulüp her sene bir defaya mahsus
olmak üzere eèitim düzenliyor. Gerek
sene içerisinde gerek sene baëÈnda baëvuracak arkadaëlara bu eèitimlere mutlaka katÈlmalarÈnÈ tavsiye ediyoruz. Eèitim
ücretleri katÈlÈmcÈlar tarafÈndan karëÈlanÈyor.
SÈnÈflarÈmÈzÈn en 15 kiëilik olmasÈnÈ hedefliyoruz.

Bizim Kareler’i kurma aëamasÈnda
nasÈl tepkiler aldÈnÈz?
Kulübü kurarken insan kaynaklarÈ ile tüm
süreçleri paylaëtÈk. Bize çok yardÈmcÈ oldular. Prosedürlerin doèru bir ëekilde iëleyip
kulübün kurulmasÈnda çok büyük destek
verdiler.
énsan kaynaklarÈ ve personel açÈsÈndan bu
tarz kulüplerin önemi oldukça fazla.
Sonuçta farklÈ departmanlardan farklÈ çalÈëanlar iletiëime geçme imkânÈ buluyor. Bu
da ëirketimizin önem verdièi bir husus
olduèu için hiçbir yardÈmÈ esirgemediler.
Bu yardÈmlar genellikle ne ëekilde oluyor?
énsan kaynaklarÈ departmanÈmÈz eèitimleri
gerçekleëtirebileceèimiz salon ve tesisat
konusunda destek oluyor. Daha sonra
gezilerimizi yapabilmemiz için araç desteèi
saèlÈyor. FotoèraflarÈmÈzÈn sergilenmesi ve
sergiye hazÈr hâle getirilmesi aëamasÈnda
da katkÈlarÈ yadsÈnamaz. FotoèraflarÈn baskÈsÈ ve çerçevelendirilmesi konusunda yardÈmcÈ oluyorlar. Bütçeler dâhilinde hiç bir
talebimizi geri çevirmiyorlar.
Bu sergilerde satÈë da yapÈlÈyor mu?
Sergilerimizin hepsi Arçelik sponsorluèunda gerçekleëiyor. Sergilerden elde ettièimiz
kazancÈ her yÈl bir sivil toplum kuruluëuna
baèÈëlama konusuna kulüp üyeleri olarak
bir karar aldÈk. élk sergimizde 50 fotoèraf
satmÈëtÈk. SatÈëlardan 2 bin 500 TL gelir
elde ettik. Bu geliri o yÈl TEMA’ya baèÈëla-
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Bir heves diyerek bajladVNVmVz
fotoNrafçVlVk hevesten emeNe,
emekten yeni bir bakVja
dönüjtü; bu bakVj bize heyecan
ve renkli bir yajam getirdi.
dÈk. BaèÈëlardan önce ëirket içerisinde
küçük bir anket yapÈp, o yÈl baèÈë yapacaèÈmÈz kulübü ortak görüëler çerçevesinde
belirliyoruz. 2008’de 90 fotoèraf ile ikinci
sergimizi açtÈk. ékinci sergimizde 82 fotoèraf sattÈk, elde ettièimiz gelirle éstanbul él
Sosyal Hizmetler Müdürlüèü’ne destek
olmaya karar verdik. Çocuk Esirgeme
Kurumu’na dört adet bilgisayar, dört adet
LCD monitör ve bir adet klima alÈp baèÈëladÈk. 2010 yÈlÈndaki sergimizde ise üçüncü
fotoèraf sergimizi 70 fotoèraf ile açtÈk. Bu
yÈl elde edilen gelirle ElazÈè êehit Öèretmen
Nadir Ozan élköèretim Okulu’ndaki maddi
durumu iyi olmayan öèrencilerine ayakkabÈ, mont ve elbiseler almayÈ planlÈyoruz.
AyrÈca, Arçelik’in Eèitim Gönüllüleri VakfÈ
aracÈlÈèÈ ile destek verdièi okullar var. Bu
okullardaki ihtiyaç sahibi öèrencileri belirleyip onlara da yardÈmda bulunmak gibi
hedeflerimiz var.
Peki, sizce bu hobiniz iëinize bakÈëÈnÈzÈ
nasÈl etkiliyor?
SanatÈn her alanÈ iëinizi olumlu etkiler.
DolayÈsÈyla fotoèrafÈnda bu etkisi göz ardÈ
edilemez. Ben en belirgin iki faydasÈnÈ
görünüyorum. élki odaklanma, ikincisi ise
stres atma. Fotoèrafa odaklanmak çok
önemli olduèu için çalÈëma esnasÈnda da
projenize, konunuza odaklanma konusunda kendinizi geliëtiriyorsunuz. éë dÈëÈnda
hayata dair bir ëeyler yapÈyor olmaksa stresi sizden uzaklaëtÈran en güzel etken.
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Öngün: “UnsanlarVn yajV
ilerledikçe yavajlarlar,
siz hVzlanVyorsunuz
diyorlar. Var bir terslik
ama bilmiyorum.”

ANADOL’LA
iPEK YOLU’NDA...
Bir klasik otomobil yarVjVnda Anadol ile yarVjma fikri
size nasVl geliyor? Ahmet iefik Öngün takVm arkadajV
Erdal Tokcan ile bu fikri hayata geçirmek için gün sayVyor.
Öngün ile Kuruçejme Divan’Vn ejsiz ortamVnda bir araya
geldik ve klasik otomobilleri konujtuk.
Ahmet êefik Öngün aslÈnda bir ië adamÈ…
Bir teknoloji ëirketi olan Gantek’in Yönetim
Kurulu BaëkanÈ… Onu dièer ië adamlarÈndan ayÈran en önemli özellièi ise hobisi…
Tam bir klasik otomobil hayranÈ olan
Öngün, ëu anda bambaëka bir heyecan
yaëÈyor. Çünkü Öngün ilki 1907’de yapÈlmÈë olan “Peking to Paris” yarÈëÈnÈn 2010
yÈlÈndaki dördüncüsüne katÈlmaya hazÈrlanÈyor. YarÈë, Pekin’den baëlayarak, Çin,
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Moèolistan, Kazakistan, KÈrgÈzistan,
Özbekistan, Türkmenistan, éran, Türkiye,
Yunanistan, étalya ve Fransa güzergahÈnÈ
yani épek Yolu’nu takip edecek ve yarÈëta
sadece klasik otomobiller yarÈëacak.
Öngün ise bu yarÈëa Türkiye’nin sembol
otomobili 1967 Anadol A1 ile katÈlacak.
Ahmet êefik Öngün ve Erdal Tokcan
Türkiye’yi bir Türk otomobiliyle temsil
etmenin yanÈ sÈra bu macerayÈ da

“Pasifik’ten Atlantik’e Eèitim éçin” adÈyla bir
sosyal sorumluluk pojesine dönüëtürüyor.
Projeyle amaç en az 250 üniversite öèrencisinin dört senelik eèitim giderlerini karëÈlamak.
YarÈëtan biraz bahseder misiniz?
“Peking to Paris” ilk defa 1907 yÈlÈnda gerçekleëtirilen bir klasik otomobil yarÈëÈ. Bu yÈl
ise dördüncüsü düzenlenecek. YarÈëmaya
katÈlmak benim için ayrÈ bir önem taëÈyordu. 1964 model Mercedes’imle baëvuru
yapmak istedim, ancak Mercedes’i kabul
etmediler, çok bilinen bir araç olduèunu
daha farklÈ bir araçla katÈlÈrsam kabul edilebileceèimi söylediler. Özellikle de harp
öncesi bir araba var mÈ diye sordular,
ancak Türkiye’de böyle bir aracÈn olamayacaèÈnÈ kendilerine söyledim. ArdÈndan
Erdal Tokcan’È aradÈm. Durumdan bahsettim. Onunla konuëurken éngiliz yetkililere
Anadol resmi göndermek geldi aklÈma.
Erdal da bu fikri onayladÈ, hemen bir
Anadol resmi gönderdim. Dördüncü dakikada “Fantastic” ëeklinde bir cevap aldÈm
ve yarÈëa kabul edildim.

Parkur zorlu mu?
éran’a kadar olan kÈsÈm oldukça zorlu
geçecek. Doèa ve yol ëartlarÈ bizi zorlayacak. Örneèin Moèolistan’da -15 dereceye
varan soèukta çadÈrlarda uyuyacaèÈz.
Bunun yanÈnda Gobi Çölü tehlikeli bir
bölge. Zehirli akrepler ve yÈlanlarla karëÈlaëma olasÈlÈèÈmÈz yüksek.
Peki Türkiye’ye geldièinizde?
Bir gece Erzurum civarÈnda, bir gece
Sivas’ta, bir gece Abant’ta bir gece de
éstanbul’da kalacaèÈz. éstanbul’da dört
gece geçireceèiz. éran’a kadar 18 günde
geleceèiz. Zaten Türkiye’ye geldièimizde
de yarÈëÈ bitirmië sayacaèÈz kendimizi.

Divan açVldVNVndan beri
kendimizi evimizde
hissediyoruz. Hiç bir zaman
kalitesinden ödün vermedi.
Divan logosunu gördüNüm
yerlerde keyifli vakit
geçireceNimi biliyorum
ve o bilinçle kapVdan içeri
giriyorum.

Anadol éngiliz yetkililere neden cazip
geldi sizce?
Çünkü 2010 senesinde dünyada tüm arabalarÈ tanÈyorlar ama Anadol’u tanÈmÈyorlar.
Anadol Türkiye dÈëÈna çÈkmamÈë bir araba.
Bu özellikten ötürü büyük ilgi topladÈk.
Peki Anadol’u nasÈl temin ettiniz?
Uygun bir Anadol aramaya baëladÈk. Bu
arada Ford Ralli Team Türkiye’nin yöneticisi Serdar BostancÈ ile görüëtük. Kendisinin
gençlièindeki ëampiyon arabasÈ Anadol’du.
O nedenle “Benden baëkasÈ bunu yapamaz” dedi. êu anda arabamÈz Serdar
BostancÈ’nÈn atölyesinde yenileniyor.
ArabanÈn kepi, üstü, gövdesi Anadol…
Alttaki tüm mekanik aksam sÈfÈr. Çünkü
gideceèimiz yol 14 bin 500 kilometre…
37 gün hiç durmadan araba kullanacaèÈz.
Yani günde 500 km. YakÈnda her ëeyi
tamamlanacak ve Karadeniz sahilinde bir
kömür ocaèÈnda test edeceèiz aracÈ.
Orada gerçek performansÈnÈ göreceèiz.
Bu projeyi bir sosyal sorumluluk projesi haline dönüëtürme fikri nasÈl ortaya çÈktÈ?
YarÈë boyunca günde 500 km yol yapacaèÈz, çok keyif alacaèÈz. Peki, Türkiye bundan ne kazanacak? Bu soruyu sorduk
kendimize. Türkiye’de bir sürü problem
var. Bunlardan birisi de eèitim. Bunu nasÈl
sosyal sorumluluk projesine çeviririz diye
düëünürken, sponsorlardan alÈnan bedelleri doèrudan eèitime aktarma fikri geldi aklÈmÈza. Bunun için bir araëtÈrma yaptÈk.
Toplum Gönüllüleri VakfÈ’nÈn (TOG) böyle
bir proje için uygun bir aracÈ olduèuna
karar verdik. Kendimize göre yüksek bir
hedef koyduk. 250 öèrencinin dört senelik
okul masraflarÈnÈ karëÈlamayÈ hedefledik.

Türkiye’de 110 tane üniversite, 2.3 milyon
öèrenci var. Bu öèrencilerin yüzde 50’sinin
hiçbir geliri yok. Dièer bir deyiële 1 milyon
150 bin öèrenci üniversiteye girmeyi
baëarmÈë ancak okula gidebilecek maddi
destekleri yok.
Destek geldi mi?
élk olarak Koç Holding bize destek verdi.
ArdÈndan Ülker, SabancÈ Holding, Borusan
Holding gibi Türkiye’nin en önemli kurumlarÈ da projemize destek oldu. Finansbank,
Denizbank, Türkiye éë BankasÈ, Garanti
BankasÈ, YapÈ Kredi BankasÈ gibi Türkiye’nin
en önemli bankalarÈ da bu kurumlarÈn arasÈna katÈldÈ.
Peki bu destekler yeterli mi?
êöyle ki; 250 öèrencinin dört yÈllÈk ihtiyacÈ
2 milyon TL… Bunun yüzde 25’ini
kurumlardan kalanÈnÈ da bireylerden
almayÈ hedefledik. êu anda yüzde 25’lik
dilimin yüzde 90’ÈnÈ topladÈk. Bu nedenle
keyfimiz son derece yerinde. Geri kalan
yüzde 75’lik bölümü ise bireylerden toplamayÈ hedefliyoruz. Bunu da TV’de gerçekleëtirilecek bir programla toplamayÈ
planlÈyoruz. Bu büyük markalarÈn yanÈmÈzda olmasÈnÈn bireysel baèÈëlarda da
etkili olacaèÈnÈ düëünüyoruz. Ama tabii
yüzde 75’inden fazlasÈ toplanÈrsa çok
daha mutlu olacaèÈz. O zaman daha
fazla öèrenciye ulaëacaèÈz.

Klasik Otomobil
Tutkusu…
Ahmet iefik Öngün tam bir klasik
otomobil tutkunu. Dünya Klasik
StandartlarV FIVA’nVn Türkiye’deki
temsilcisi, Klasik Otomobil Kulübü,
Porsche Ustanbul 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 araçlarV var. Bu araçlarVn hepsini
kullanVyor. Son olarak 1974 model
Ford Escort MK1 RS 2000 ile de
Türkiye’de 2008 ve 2009 yVllarV
“Historic Sporting Kategorisi”
jampiyonu oldu.

Birçok klasik otomobiliniz var.
Ancak Anadol’un sizde farklÈ bir yeri
var galiba?
Koç Holding’in Ulus’taki satÈë maèazasÈna
ilk Anadol’u koyduklarÈnda, ben Ankara
Koleji’nde lise 2 talebesiydim. 26 bin 700
liraydÈ fiyatÈ. O kadar net hatÈrlÈyorum.
Burnumu cama dayadÈm, aèzÈmÈn suyu aka
aka büyük bir zevkle izledim arabayÈ. Çünkü
2-3 yaëÈndan beri otomobil delisi bir insanÈm. Hep étalyan, Amerikan arabalarÈna
bakardÈk, Türkiye’de bir otomobil yapÈlacaèÈ
aklÈmÈzÈn ucundan geçmezdi. Anadol o
dönem 28-30 bin satÈldÈ. Bunun üzerine
étalyan Ford Türkiye’ye geldi ve bu baëarÈdan ötürü Koç Holding’le Tofaë’È kurmak
istedi. Böylece Murat 124 üretildi.
ArkasÈndan Renault geldi Türkiye’ye. Bu iki
markanÈn 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 olmasaydÈ bunlarÈn
hiçbiri olmazdÈ. Bunlar hep Anadol’la baëla-
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Öngün’ün en sevdiNi
arabalardan biri
175 adet üretilen
Anadol STC 16.

dÈ. DünyanÈn dört bir tarafÈndan Türkiye’de
üretilen araçlara rastlÈyorum, kullananlardan
da iyi ëeyler duymak beni çok mutlu ediyor.
Bu Türkiye’nin tanÈtÈmÈ ve politik duruëu açÈsÈndan da çok önemli. TakÈm arkadaëÈm
Erdal Tokcan, ië hayatÈna Ford Otosan’da
imalat bölümünde mühendis olarak baëlamÈë. Bir Anadol’la yarÈëa katÈlmak onun için
daha da özel bu nedenle.
Bu merak nereden geliyor? Neden
özellikle klasik otomobil?
Bunun sÈrrÈ DNA’da gizli sanÈrÈm. Bundan
hiçbir zaman kurtulamadÈm. Hep arabalarla ilgiliydim. 1990 senesinde éngiltere’de
yaëÈyordum. Türkiye’ye geldièimde gördüèüm ëuydu: Türkiye’de herkesin klasik
otomobili vardÈ ama birbirlerini tanÈmÈyorlardÈ. éngiltere’de ise aynÈ alanda çeëitli derneklere üyeydim. Bu yapÈyÈ Türkiye’ye taëÈmaya karar verdim. 1990 senesin Klasik
Otomobil Kulübü’nü kurduk. élk baëkanlÈèÈ
ben yaptÈm. Türkiye’deki Anadol
Kulübü’nün kurucu üyelerindenim. Beë
sene önce de Porche Club éstanbul’u kurdum. Orada baëkanlÈk yaptÈm, proje için
yönetim kurulundan ayrÈldÈm.
Klasik otomobiller bir anlamda prestij
göstergesi mi?
Türkiye’de klasik araçlarÈn bir kulübünün
olmasÈ çok önemli. Çünkü bizi yurt dÈëÈn-
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Projemizin adVnV “Pasifik’ten
Atlantik’e ENitim Uçin” koyduk.
YaptVNVmVz ij sayesinde
öNrencilerin burs alabilmesi
bizim için en önemli mutluluk
sebeplerinden biri.

da hâlâ deveye binen insan olarak görüyorlar. Klasik Otomobil Kulübümüz olduèunu duyunca ëaëÈrÈyorlar. BatÈ’da bunlar
çok yaygÈn. Türkiye’de bunun olduèunu
bilenler de buraya geliyor, tatil yapÈyor, bir
ëeyler satÈn alÈyor. Bu turistik açÈdan da
önemli. êu anda ésmet Paëa’nÈn makam
aracÈ Almanya’da birkaç yüz bin Euro’ya
satÈlÈk. ZamanÈnda bunlarÈ satmamak

lazÈmdÈ. Çünkü bu bizim tarihimiz.
DünyanÈn baëka hiçbir ülkesinde
olmayan klasik otomobil zenginlièi
Türkiye’de var. Bu bireysel çabalarÈn
sonucu. Rahmi Koç Müzesi’nde merhum Doèan Gönül’ün ve dièer hayÈrseverlerin otomobilleri sergileniyor.
Rahmetli Mehmet Arsay’Èn ékitelli’de
Arsay Otomobil Müzesi bulunuyor. Ayëe
Ataman’Èn Ferahevler’de Ataman
Otomobil Müzesi var. Yine Cengiz
Arsay’Èn Artam Otomobil Müzesi var.
ézmir’de Murat Özgörkey’in müzesi çok
önemli, Afyon’da êükrü Demirel’in 25
arabalÈk bir koleksiyonu var. BunlarÈ hiç
beklemiyorsunuz. Çünkü pek duyrulmuyor. SayÈlarÈ daha da artsÈn istiyoruz.
Anadol ëu anda yenileniyor. Peki siz
nasÈl hazÈrlandÈnÈz bu yarÈëa?
Erdal Tokcan yarÈë sÈrasÈnda zorluk çekmemek için safra kesesini aldÈrdÈ. Bense
Mart ayÈnda bir dizi kontrolden geçeceèim.
KalkÈëtÈèÈmÈz ië çok ciddi bir ië. O nedenle
biz de ciddiye alÈyoruz.
YarÈëÈ kazanÈrsanÈz ne olur?
Ülkemize çok güzel bir kupayla döneriz.
Anadol bu yarÈëtaki en genç araçlardan
biri, o nedenle ayrÈ bir klasmanda deèerlendirileceèiz. Eèer baëarÈrsak mutluluklarÈn
en büyüèü bizim olacak.

BUZBUZE

Turhan: “Rakipler
pazarVn daralmasVyla
birlikte sahaya indi.
Ama Aygaz hep
sahadaydV.”

“HERèEYçN BAèI
GÜVEN”
Eski tarihlerde esnaflVk jimdikinden biraz farklVydV.
Mahalleli esnafV tanVr, yeri geldiNinde ona malVnV emanet
ederdi. Aygaz Bayisi Hüseyin Tarhan ise bu ruhun halen
korunduNunun bir ispatV niteliNinde.

Hüseyin Tarhan 27 yÈldÈr Koç Topluluèu
çatÈsÈ altÈnda yer alÈyor. Uzun süredir
Aygaz ve Arçelik bayilièi yapan Tarhan’Èn
sahibi olduèu Tarhanlar Elektrikli Ev
Aletleri ve LPG DaèÈtÈm Ticaret Ltd. êti.,
éstanbul Anadolu yakasÈnÈn en iëlek lokasyonlarÈndan AcÈbadem’de hizmet veriyor.
Dokuz kardeëi de ticaretin içinde olan
Hüseyin Tarhan, müëteriler için önemli
olanÈn güven olduèunu söylüyor. Çünkü
Tarhan’a göre, müëterilerin evlerinin anahtarlarÈnÈ bile kendilerine teslim etmesinin
baëka ëekilde açÈklanmasÈ mümkün deèil.

42

BizdenHaberler

Hüseyin Bey sizi tanÈyabilir miyiz?
Aslen Bingöl KièÈlÈyÈm. 1967 yÈlÈnda
éstanbul’a geldim. O tarihten beri de
éstanbul-AcÈbadem merkez olmak üzere
ticaretle uèraëmaktayÈm. Ticarete çocukluk yÈllarÈnda baëladÈm. 1983 yÈlÈndan itibaren de Koç camiasÈnÈn üyesi oldum. Bir
bir aile ëirketiyiz; 8 erkek, 2 kÈz toplam 10
kardeëiz. Hepimiz ticaretle uèraëÈyoruz.
Ticari hayatÈmÈzÈn aèÈrlÈèÈ da Aygaz ve
Arçelik bayiliklerinde. Bayilerimizin her biri
farklÈ noktalarda hizmet veriyor. Her dükkanla mutlaka kardeëlerden biri ilgileniyor.

éstanbul’a geldikten
kÈsa bir süre sonra Koç
Topluluèu’na dahil
olmuësunuz? Bu hikayeden biraz bahsedebilir misiniz?
Koç Topluluèu ile tanÈëmam ilk olarak Al-Pa bayilièi ile oldu. O dönemler
Koç Topluluèu çatÈsÈ altÈnda “Alet Pazarlama” adÈnda bir ëirket vardÈ. Bu ëirket Aygaz’Èn beyaz eëya
satan pazarlama ëirketiydi.
élk bayilièimize bu ëirketle
baëladÈk. AynÈ dönemde
LPG iëiyle de uèraëÈyorduk. Sonraki yÈllarda bayilik tercihimizi Aygaz’dan
yana kullandÈk. O günden bugüne de
Aygaz Bayilièini sürdürüyoruz.
Hangi bölgelerde hizmet veriyorsunuz?
AcÈbadem, BaèlarbaëÈ ve KadÈköy merkez
olmak üzere üç ayrÈ noktada hizmet veriyoruz. élk hizmet alanÈmÈz AcÈbadem’di.
Ancak bu bölgenin doèalgazla tanÈëmasÈyla LPG eski potansiyelini bir anlamda
kaybetmeye baëladÈ. Üstelik AcÈbadem
doèalgazda pilot bölgeydi. Eskiden bizim
hizmet verdièimiz bölgede altÈ Aygaz bayisi hizmet veriyordu. Geliëen süreçte bayimizi yakÈn bayilerle birleëtirdik. êu anda
bu bölgedeki tek Aygaz bayisiyiz.
Bir esnaf ya da LPG sektörünün bir
üyesi olarak yaëadÈèÈnÈz sÈkÈntÈlar
neler?
En büyük sÈkÈntÈ ëu an için doèalgaz olarak karëÈmÈza çÈkÈyor. Doèalgaz LPG
pazarÈndan büyük pay aldÈ almaya da
devam ediyor. Biz de buna karëÈlÈk hizmet
kalitemizi ön plana çÈkararak daralan
pazardan aldÈèÈmÈz payÈ yükseltmeye çalÈëÈyoruz. Zaten doèalgaz bu kadar ciddi
bir tehlike olmamÈë olmasÈydÈ LPG pazarÈnda eskiden altÈ bayinin yaptÈèÈ iëe bir
bayinin yetiëmesi imkansÈz olurdu.

Müëterileriniz arasÈnda evler mi iëyerleri mi daha yoèunlukta?
Evler de iëyerleri de fazla aslÈna bakÈlÈrsa.
Sadece ëöyle bir fark var. Evler için güven
ön planda, iëyerleri için ise fiyat… Bu
anlamda bireysel abonelerimiz daha sabit.
éëyerleri ise yapÈlan herhangi bir indirim
dolayÈsÈyla tercihlerini deèiëtirebiliyorlar.
Biz de bu süreçte müëteri memnuniyeti
için elimizden geleni yapÈyoruz. êu anda
pazarda rekabet çok kÈzÈëtÈ. Biz de böyle
bir ortamda hizmet kalitemizi öne çÈkarmayÈ ve ëu anda bu bölgede sahip olduèumuz yüzde 90’lÈk pazar payÈmÈzÈ yükseltmeyi amaçlÈyoruz.

Hüseyin Tarhan,
kendisinden sonra
gelecek nesillerin de
Koç TopluluNu çatsV
altVnda olmasVnV
istiyor. Çünkü ona göre
bu bir gelenek.

etkiyi nasÈl görüyorsunuz?
Hepsi bir bütün. Aygaz’Èn marka bilinirlièi
o kadar yüksek ki. X bir marka sipariëi
veren kiëiler bile “Bana bir Aygaz göndersene” diyorlar. Aygaz müëteride farklÈ
duygularÈ bir arada yaëatÈyor. Güven,
güleryüz hepsi var. Bizim yaptÈèÈmÈz iëte
güven olmadan olmaz. Çünkü insanlarÈn
evlerine giriyoruz. Bugüne kadar güven
konusunda hiçbir sÈkÈntÈ yaëamadÈk.
Umuyoruz ki bundan sonra da yaëamayacaèÈz.

HIZLI HçZMET VE GÜLERYÜZ…
Kaç çalÈëanÈnÈz var ëu anda?
êu anda 31 çalÈëanÈmÈz var. Tüm çalÈëanlarÈmÈz uzun zamandÈr bizlerle. AralarÈnda
24 yÈldÈr bizimle çalÈëanlar var. Bu kadar
uzun sürede de müëteriyle ahbap oldu
çoèu. BazÈ müëterilerimiz çalÈëanlarÈmÈza
evinin anahtarÈnÈ bile emanet ediyor.
ÇalÈëanlarÈmÈz da gidip tüplerin deèiëimini
yapÈyor. Rekabetin olduèu yerde müëteri
memnuniyeti önde geliyor. Böyle bir
ortamda kalitemizden ödün vermemeliyiz.
HÈzlÈ hizmet ve güleryüz çok önemli. Biz
buna güveni de baëarÈlÈ bir ëekilde ekledik
diye düëünüyorum
Özellikle abonelik sistemi olan iëlerde
bireysel iliëkiler çok önemli. Nihayetinde
insan çalÈëtÈrÈyoruz. YapÈlan hata var mÈ
yok mu diye zaman zaman insanlarÈn
arasÈna karÈëÈp da sÈkÈntÈlarÈnÈ dinliyoruz.
HatalarÈmÈz varsa düzeltmeye çabalÈyoruz.
Bu güvende Koç Topluluèu’nun etkisi
nedir?
Aygaz’Èn en önemli öncelièi Koç
Topluluèu’nun saèladÈèÈ güven. Bu da
doèrudan abone sayÈmÈza etki ediyor.
Ticarette güven esastÈr. Koç Topluluèu
güven demektir, Koç Topluluèu’nun
bayisi de güven demektir. Biz gücümüzü
ëirketimizden alÈyoruz. ÇalÈëanÈmÈza da
bu gücü ve güveni yansÈtÈyoruz. Saha ve
abone bizim için çok önemli. Müëteriyle
yakÈn diyalog olmadÈèÈnda her ëey daha
da kaygan zeminde oluyor. Eskiden tüp
dolu bir araçla sokaèa girdièinizde, araç
sokaèÈn dièer ucundan boë çÈkardÈ.
êimdi öyle deèil. Bizim de mücadelemiz
müëterimiz için, pazar payÈ kaybetmemek için.

LPG sektöründeki en önemli
sVkVntV vergi adaletsizliNi… Bu
sVkVntVyV ajtVNVmVzda ise her jey
daha da olumlu yönde gelijecek.

Peki rakipler? Onlar böyle rekabet
dolu bir ortamda neler yapÈyor?
OnlarÈ takip ediyor musunuz?
Söz konusu müëteri memnuniyeti olduèunda rakiplerin yaptÈklarÈ bizi çok da
fazla etkilemiyor. Rakipler pazarÈn daralmasÈyla sahaya indi. Ama Aygaz hep
sahadaydÈ. YapÈlan kampanyalarla da
rakip etkisiz hale getiriliyor.
Siz Aygaz’Èn müëteriye bakan yüzüsünüz. Bu nedenle çalÈëanlarÈnÈzÈn
kurumsal duruëu da çok önemli. Bu
hususta neler yapÈyorsunuz?
Müëteri iliëkileri üzerine zaman zaman
eèitimler alÈyoruz. Biz çekirdekten yetiëtièimiz için zorluklarÈ da biliyoruz.
ÇalÈëanlarÈmÈzla bir araya geldièimizde de
bu sorunlarÈ aëmak için yapabileceklerimizi onlara aktarÈyoruz. ArkamÈzda Koç
Topluluèu’nun gücünü ve güvenini hissediyoruz. BaëarÈ bir ekip iëidir. Ticaret de
güvene dayalÈdÈr. Biz Koç Topluluèu’nda
hepsini görüyoruz.
Peki Aygaz’Èn müëteride bÈraktÈèÈ

éstek ve beklentileriniz Aygaz’da nasÈl
cevap buluyor?
Kurum içi iletiëimde herhangi bir sÈkÈntÈ
yaëamÈyoruz. Sahada herhangi bir sÈkÈntÈ
olduèunda bölgemize aktarÈrÈz ve sorun
hemen çözülür. 24 saat yetkililere ulaëabilme imkanÈmÈz var. AynÈ ëekilde müëterimiz de bizi aradÈèÈnda ulaëÈm konusunda
herhangi bir sÈkÈntÈ çekmez.
Gelecekte aile üyelerinin bu iëi sürdürmelerini ister misiniz?
Tabii ki isteriz. Bu Koç Topluluèu’nda da
bir gelenektir. Babadan oèula, dededen
toruna, kuëaktan kuëaèa geçer bayilik.
Biz daha birinci kuëaèÈz, ama bizden sonrakiler de bu iëi sürdürebilir. Aygaz’Èn
yapacaèÈ yeni faaliyetlerle geliëtireceèi
yeni ürünlerle bu ië kuëaktan kuëaèa
aktarÈlÈr.
Siz aynÈ zamanda Türkiye Odalar ve
Borsalar Birlièi LPG Meclis Üyesisiniz.
Sektörünüzle ilgili nasÈl çalÈëmalar
yapÈyorsunuz?
Doèalgaz ve LPG arasÈnda vergi
adaletsizlièi olduèunu düëünüyorum.
DoèalgazÈ gelir düzeyi yüksek, LPG ise
gelir düzeyi daha düëük kesim tarafÈndan
tercih ediliyor. Ancak buna raèmen asÈl
vergi yükü LPG’de. Bu nedenle de tüp
fiyatlarÈ yüksek oluyor. Eèer vergilendirmede
daha uygun bir yol izlenirse abone
kayÈplarÈnÈn da önüne geçeriz. Bu açÈdan
da 2007’den beri çeëitli çalÈëmalar
sürdürüyorum, ancak hâlen bir sonuç
alamadÈk.
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Bankong sahip olduNu doNal
güzelliklerle de
yeryüzündeki en janslV
jehirlerden birisi.

*KHOB KUN KA TAYLAND...
*Teéekkürler Tayland

Geçen sayVmVzda duyurusunu yaptVNVmVz Seyir Defteri’ne ilk katkV
RMK Marine Kurumsal Uletijim Sorumlusu Simge YVldVrVm’dan
geldi. Ujte Simge YVldVrVm’Vn kaleminden Bankong izlenimleri...
Seyahate birlikte çÈkan
arkadaëlar olarak bizimkisi;
aylarca üzerinde çalÈëÈlan,
hayal kurulan, internetten,
gezginlerden takip edilen bir
Tayland seyahatiydi.
Seyahatimizi dört gün
Bankong, üç gün Chang Mai,
dört gün Phuket olarak
programladÈk. Kafa dengi üç
arkadaëÈn yaptÈèÈ seyahati:
olumlu düëünmek, çok
gezmek ve güzel, farklÈ
yemekler yemek üzerine
kurduk. Uçak biletleri alÈnÈp,
en hafif ve en az eëyadan
oluëan çantalar hazÈrlanÈnca
yola, tatil heyecanÈna
kendimizi kaptÈrdÈk. Daha
hesaplÈ olmasÈ açÈsÈndan
Amman’da aktarma yapan
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Royal Jordan Airlines’È tercih
etttik. (Kiëi baëÈ gidië dönüë
460 Euro, taksitli fiyat).
Transit yolcu olduèumuz için
havaalanÈnÈn otelinde
konaklama hizmetinden
ücretsiz olarak
yararlanabileceèimiz söylendi.
AltÈ saat havaalanÈnda tahta
iskemlelerde beklemektense
otel fikri çok cazip geldi,
mutlu olduk. SonrasÈnda ver
elini Bankong... Bankong’da
bizi çok ama çok büyük bir
havaalanÈ karëÈladÈ. FarklÈ
dilleri konuëan ve sel gibi
akan insanlar, daha sonra
tapÈnaklarda sÈkça
göreceèimiz heykeller ve
güler yüzlü Tai insanlarÈ ilk
akÈlda kalanlardÈ...

FARKLI, çLGç ÇEKçCç VE
CÖMERT: BANKONG
Bankong’ta kaldÈèÈmÈz hostel
ëehrin merkezinde olup
oldukça temizdi. Rötar yapmadan ulaëtÈèÈmÈz Bankong
ilk, temiz ve merkezi konumlu
hostel ise ikinci ëansÈmÈz
oldu. Kimi zaman yürüyerek
kimi zaman da tuk tuklar ile
ëehrin dört bir yanÈnÈ gezmek
için sokaklara düëtük. élk gün
aèÈrlÈklÈ olarak tapÈnaklarÈ gezdik. Wat adÈ verilen ve sokak
arasÈnda bile karëÈnÈza çÈkan
tapÈnaklar önceleri çok güzel
ve ilginç gelse de sonrasÈnda
birbirinin aynÈ olmaya baëladÈ.
Grand Palace ve Wat Phra
Kaeo TapÈnaèÈ, Wat

Phoho’da 46 metre uzunluèunda, 15 metre yükseklièinde en büyük “Yatan Buda”
(Reclining Buddha) heykeli,
32 metre boyundaki Buda
heykeli görülmeye deèerdi.
KralÈn doèumgünü münasebetiyle kapalÈ olan Zümrüt
Buda’yÈ ne yazÈk ki görme
ëansÈmÈz olmadÈ.
élk gecemizi go-go barlarÈn
ve sokak satÈcÈlarÈn bulunduèu
Patpong’ta geçirdik, alÈëverië
yaptÈk. Bu bölgede Tayland’Èn
genelinde hakim olan pazarlÈk
geleneèi yaygÈn. SÈkÈ pazarlÈklarla istedièiniz ürünü çok
ucuza alabilirsiniz. PazarlÈk
yapmaktan sakÈn çekinmeyin... ékinci gün China Town’a
gittik. êehir içinde genelde
yürüyerek yaptÈèÈmÈz yolculuklar egzost dumanÈna raèmen
trafikte hÈzlÈ olan tuk tuklar ile
hostele dönmek ëeklinde
oldu. Bundan 15 sene önce
insanlar tarafÈndan çekilen tuk
tuklar bugün motorlu taëÈta
dönüëmüë ve taksi kontenjanÈndan yararlanÈr durumda.
China Town, Bankong’un
genelinden tamamen farklÈ...
Sokaklarda her türlü yiyeceèin
satÈldÈèÈ, insanlarÈn karÈncalar
misali küçük ama hÈzlÈ hareketlerle bir yerden baëka bir
yere mütemadiyen gidip geldièi, yoksul, karides de dahil
olmak üzeri aklÈnÈza gelen
herëeyin kurutulup cips gibi
yendièi bir yer. Pazarda çaylar, kurutulmuë gÈdalar ve bol
bol balÈk mevcuttu. Sokak
satÈcÈsÈndan aldÈèÈmÈz karidesli
Çin mantÈsÈ çok lezzetliydi.
China Town’dan ëehrin merkezine doèru yaptÈèÈmÈz uzun
yürüyüëte bol bol; Buda figüründe küçük kolye uçlarÈ, parmak arasÈ terlikler ve taklit

Simge YVldVrVm’a göre
Bankong sokaklarV oldukça
hareketli, özellikle de kutsal
alanlarda farklV karelerle
karjVlajmak mümkün.

Crocks marka terlik satan
satÈcÈlara rastladÈk.
ArdÈndan éstiklal Caddesi’ne
benzettièim Khao San’a gittik. Sokaklarda yiyecek, hediyelik eëya satanlar, barlar,
restaurantlar ve dünyanÈn her
yerinden gelen, sÈrt çantasÈ ile
dünyayÈ dolaëan turistler… Bir
de her adÈm baëÈ rastladÈèÈmÈz
Aka kabilesi kadÈnlarÈnÈn yerel
kÈyafetleri içinde sattÈèÈ ve
kurbaèa sesi çÈkaran hediyelik
eëyalar…
Shinga, Chang Tayland’a
özgü ve bence çok lezzetli
biralar… Kesinlikle tatmaya
deèer… Sadece Tayland’ta
tüm içecekler çok buzlu servis ediliyor, önceden mutlaka
uyarmanÈz lazÈm… Bu bölge
alÈëverië için biraz pahalÈ…
PazarlÈk etmekten sakÈn vazgeçmeyin…
Ertesi gün çok erken bir
saatte Floating Market’e gitmek üzeri yola çÈktÈk.
Tayland’ta yakÈn ve uzak yerlere gitmek üzeri pekçok
acenta tur satÈyor. Güzel bir
tur için mutlaka birkaç tanesinden fiyat alÈp içeriklerine
dikkat ederek pazarlÈk yapÈn.
Gidië dönüë toplam üç saatlik
bir van yolculuèu mesafesinde olan Flooting Market cidden çok ilginç bir yer. Nehirde

saèlÈ sollu hediyelik eëya satÈcÈlarÈ, kayÈklarda satÈlan yiyecekler ve hediyelik eëyalar,
bizim gibi kayÈkla seyahat
eden turistler ve onlarÈn
küreklerini çeken genellikle
Tai kadÈnlarÈ cidden ilginçti.
Marketin ilerisinde kazÈklarÈn
üzerinde yer alan, yoksul
evler ise bize yaëam koëullarÈnÈ anlatan örneklerdi…
Bu gezide bol bol fotoèraf
çekmeyi, tuvalet ihtiyacÈnÈzÈ
hemen karëÈlayamayacaèÈnÈzÈ
düëünerek su yerine sulu
meyveler satÈn almayÈ, güneëten korunmak için genië
kenarlÈ ëapka takmayÈ sakÈn
unutmayÈn.
Öèleden sonra Deniz
Kabuèu Müzesi’ni gezdik.
Tayland’ta tabiat deniz altÈnda

ve üstünde çok cömert…
Akëam Patong yakÈnlarÈndaki
Samboon Seafood
Restaurant’ta kendimize
yemek ziyafeti çektik. Soslu
yengeç, taze istiridye, kokteyl
karides, istakoz harikaydÈ. Bu
yemek bizim Tayland seyahatimizin en pahalÈ yemeèiydi.
Kiëi baëÈ 400 Baht yani 20 lira
gibi bir meblaè ödedik. Bu
arada Bankong’da 100
Baht’Èn yaklaëÈk 5 TL’ye denk
geldièini hatÈrlatmakta fayda
var. Akëam yemeèinden
sonra biraz yürümek çok iyi
geldi. SonrasÈnda her adÈm
baëÈ rastlayacaèÈnÈz masaj
salonlarÈndan Hostel’a en
yakÈn olanÈnÈ seçip güzel bir
ayak masajÈ yaptÈrdÈk. Bir
saatlik masaja kiëi baëÈ 250
Baht ödedik. Chang Mai’ye
gitmeden önceki son günümüzü sokaklarda kaybolarak,
Chao Praya nehrinde yerli halkÈn kullandÈèÈ ve 13 Baht olan
uzun burunlu geleneksel tekneyle gezinti yaparak geçirdik.
Öèle yemeèini daha önce de
tecrübe edindièimiz ve çok

ALIiVERUi:

YEMEK:

Tayland el sanatlarVnVn çok
yaygVn olduNu bir ülke. Üzerine fil
motifi ijlenmij jallar, para
cüzdanlarV, kaNVttan gece
lambalarV, tütsüler her yerde var.
Pazarlar çok yaygVn. Hem çok
ucuz hem de çejit bol. Phuket’te
inci çok bol. Unci çiftliklerinde
üretilen inciler sokak
satVcVlarVnda bile mevcut. Çok jVk
bir çift küpeyi sVkV bir pazarlVkla
200 Baht’a alabilirsiniz. Deniz
kabuNundan yapVlan takVlar da
çok yaygVn ancak biraz pahalV.
Noodle, sos, baharat seviyorsanVz
çok uygun fiyata çok çejit
bulabilirsiniz.

Uzak DoNu mutfaNVna ve deniz
ürünlerine düjkünseniz burasV
bir cennet. TatlV ekji soslar,
körinin her çejidiyle hazVrlanan
baharatlV yemekler ve içinde
herjeyin olduNu çok leziz
çorbalar... Özellikle çorbalarVn
vazgeçilmezi lime yapraNV.
SarmVsak, zencefil, bol miktarda
acV biber. YemeNinizin yanVnda
mutlaka pirinç isteyin çünkü
yemeNin acVsVnV almak için bire
bir. Tay mutfaNVnda jeffaf
erijte, yumurtalV Çin erijtesi,
yassV pirinç erijtesi, Tay pirinç
erijtesi ve ince pirinç erijtesi
kullanVlVyor. Tayland’de çatal,

beèendièimiz The Lee Family
isimli restaurantta yedik. Tom
Yun Kung çorbasÈ, deniz
mahsullü noodle, pataya salatasÈ, kÈzarmÈë karides gerçekten nefis...
Gün batarken ëehri panoramik görebileceèimiz en yüksek tepeye çÈktÈk. Görüntü
güzeldi. Buda Rahipleri ile
fotoèraf çektirmek çok hoëumuza gitti. Rahiplerden fotoèraf çektirmek için izin alÈn,
özellikle kadÈnlarla hiç temas
etmek istemiyorlar ve siz siz
olun sakÈn kimsenin kafasÈna
dokunmayÈn çocuklar dahil...
Çünkü baë onlar için kutsal.

GERUDE KALANLAR
• Sakin, huzurlu, güleryüzlü
insanlar
• Sokaklarda yürürken
üzerinizden geçen elektrik
kablolarV
• Sokaklardaki yemek satVcVlarV
• KVzarmVj çekirde, akrep,
hamam böceNi tezgahlarV
• Dinlendirici masaj
• Leziz yemekler
• Tuk tuklar
• 15 gün boyunca her an
gördüNüm KralVn
çejit çejit resimleri
• Her Buda heykelinin önünden
geçerken ellerini birlejtirerek
saygVsVnV sunan
jof örümüz Thavorn
(araba kullanVrken de)

kajVk kullanVlVyor. BVçak çok
nadir servis ediliyor. Yemekler
wok adV verilen büyük tavalarda
yüksek VsVda pijiriliyor ve
sebzeler yarV çiN olarak servis
ediliyor. TatlV olarakta kVzarmVj
muz, hindistan cevizli pudinge
benzeyen jel ve küçük krepler
çok popüler.
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SPOR

TARçHE GEÇEN
REKORLAR...
Tarihte ilk sporlar savunma ve saldVrma gibi bedensel
eylemlerden bajlamVj olsa da bugün dünyadaki milyonlarca
insanVn vazgeçilmez tutkularVndan. Hem izleyerek hem
oynayarak hayatVmVza renk kattVNVmVz spor dallarVna ait
inanmasV zor ama gerçek bazV ilginç bilgileri zaman zaman
sizlerle paylajVyor olacaNVz. Ujte artVk sporda kVrVlan
rekorlarVn insan bedeninin gücünün üstüne çVktVNV
günümüze ait bazV bilgiler...
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tarihlerinde, FC EDO Sime ve FC
Erlenbach-Usviçre’de 8-9 Temmuz 2006
dakika sürdü. MaçV 243-210 FC
10
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30
maç
Spiez arasVnda oynanan
Spiez kazandV.

10. SANUYEDE

ATILAN GOL
Roy Makaay (Hollan
da), 7 Mart 2007,
Almanya’da, Bayern
Munich’in
(Almanya) Real Ma
drid karVjVsVnda
ilk golünü karjVlajm
anVn 10. saniyesinde
attV.
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KÜLTÜR SANAT

ETKiNLiKLER
MFÖ
UZMUR
YOLCUSU
Mutlaka herkese özel bir ëarkÈsÈ
olan grup MFÖ bu sefer
ézmirlilerin gönlünü fethedecek.
12 Mart Cumartesi Günü Ooze
Venue’de sahne alacak grup
baharÈ karëÈlamak için benzersiz
bir konser deneyimi yaëatacak.
En son 2006 yÈlÈnda AGU
albümünü hayranlarÈna armaèan
eden MFÖ, bu albümde yer alan
parçalarÈn yanÈ sÈra klasik MFÖ
parçalarÈna da yer verecek.

BU TUYATRODA
KONUYU SEYURCU
BELURLER

“ENSTRÜMANU”
BUR GECE…
FarklÈ kültürlerin müzièini ve
melodilerini ritimlerine katan
YarkÈn Ritim Grubu, baëarÈlÈ
bir keman yorumcusu ve
besteci olan Ferda AnÈl YarkÈn
ile geleneksel müzièin büyük
ustalarÈndan perdesiz gitar ve
perdesiz baèlamanÈn mucidi
Erkan Oèur’la eësiz bir performans sergilemeye hazÈrlanÈyor. Konser 20 Mart’ta éë
Sanat Kültür Merkezi’nde.

“Öyle bir tiyatro oyunu olsun ki
konusunu ben vereyim, bazen
sahneye çÈkÈp ben de oynayayÈm,
oyun sürekli deèiësin bir izledièimi
bir daha izlemeyeyim” diyorsanÈz;
TULUATMASYON tam size göre
bir oyun. KaçÈrdÈèÈnÈz oyunu bir
daha izleyemeyeceèiniz bu gösteri 11-18 ve 25 Mart tarihlerinde
Ankara Mavi Sahne’de.

KiTAPLAR

B2B MARKA
YÖNETUMU
Philip Kotler
B2B Marka Yönetimi, endüstriyel ürünler için marka yaratma
sanatÈnÈ ve bilimini inceleyen ilk
kitaplardan biri. Kitap konuda
pek çok konsept, teori ve
baëarÈlÈ endüstriyel marka yönetimi örnekleri sunuyor.
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DVD’LER

MÖ 1100’DEN
GÜNÜMÜZE, ÇUN VE
DÜNYA - EJDER VE
YABANCI DECCALLAR
Harry G. Gelber
“Konfüçyüs”ten “Mao’nun cinsel
yaëamÈ”na, “ipek” ve “çay”dan
“Madam Çan’Èn cazibesine” Çin
tarihi özellikle yabancÈlarla iliëkiler
üzerinde odaklanarak kat ediliyor.

FAME
Fame; aynÈ ismi taëÈyan
1980 yapÈmÈ filmin yeni
versiyonu olarak karëÈmÈzda.
Kevin Tancharoen
yönetmenlièindeki bu
müzikal keyifli saatler
geçirmek isteyenlere müzik
ve dans dolu saatler
yaëatacak.

UP-YUKARI BAK
Evine binlerce balon
baèlayÈp vahëi doèaya
yolculuèa çÈkan 78 yaëÈndaki
baloncu Carl Fredricksen,
en büyük kâbusunu da
yanÈnda götürmekte
olduèunu fark eder:
fazlasÈyla iyimser, doèa kaëifi
8 yaëÈndaki Russel’È.
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Genis 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.ﬁat.com.tr

