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ÖNSÖZ

Koç Topluluğu’nun değerli üyeleri; 
Bugüne kadar bir okur olarak, birliktelik ve aidiyet duygumuza olan katkısını çok 
önemsediğim Bizden Haberler Dergisi’nin sorumluluğunu üstlenmekten çok mutlu-
yum. Bu bayrağı devraldığım Koç Holding Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Ali Y. Koç’a 
ve onun şahsında bugüne kadar dergimizde emeği geçen tüm yöneticilerimize ve 
Topluluk üyelerine teşekkürlerimi sunarım.
Topluluğumuzun kurucusu merhum Vehbi Koç’un girişimiyle hayata geçen Bizden 
Haberler, ülkesiyle birlikte büyüyen ve gelişen Koç Topluluğu’nun yüzü olarak tasar-
lanmıştı. Süreç içinde, bir ayna olmanın ötesine geçerek, Türkiye ve dünyadaki deği-
şime tanıklık etti, bize pusula oldu. 
Gücünü Türk ekonomisinden alan Koç Topluluğu, dünyadaki konumunu da sürekli 
geliştirerek ülkesine güç katmaya devam etmektedir. Bu açıdan Koç Topluluğu’nun 
kurumsallaşarak bu yönelime hız kazandırdığı Kasım ayının bizim için ayrı bir önemi 
var. Çünkü ulaşılması hedeflenen hızlı büyüme ve gelişmeyi kurumsal bir yapı altında 
gerçekleştirebilmek amacıyla Türkiye’nin ilk holdingi olan Koç Holding A.Ş. 20 Kasım 
1963 yılında kuruldu. 
Türkiye ekonomisine yaptığı katkıların yanı sıra sosyal sorumluluk çalışmalarına da 
hayat veren Topluluğumuzun projelerinden biri olan Ülkem İçin projesinin 5. yılında 
“Ülkem İçin Kan Veriyorum” kampanyası ile yol alıyoruz. Ne mutlu ki kampanyamızın 
ilk döneminde topluluğumuza yakışır rakamlara ulaştık.İkinci dönemine girdiğimiz 
kampanyamızın bu dönemi ile birlikte asıl sorumluluğumuz da yeni başlıyor. Bu 
süreçte, tüm Türkiye’ye “düzenli, gönüllü kan bağışçılığı” için örnek olmaya çalışıyo-
ruz. Projemize destek veren, kan bağışlayan siz değerli Topluluk üyelerimize gerçek-
leştirdikleri katkılardan ötürü müteşekkirim. 
Değerli Koç Topluluğu üyeleri, 
Büyük ölçüde geride bırakmış olmayı umduğumuz tüm olumsuz küresel koşullara rağ-
men, ülkemiz, stratejik konumu, yüksek büyüme potansiyeli ile güçlü ve rekabetçi bir 
ekonomiye sahip olmaya devam ediyor. Bulunduğumuz zemin gerek ekonomik gerekse 
de demokratik atılımlarımız için bir sıçrama tahtası olmaya son derece uygun. Bizler güçlü 
bir ekonominin, istikrarlı ve yüksek standartlı bir demokrasinin gereklerini yerine getirmeye 
devam ettikçe, ülkemizin dünyadaki yerinin daha da sağlamlaşacağına inanıyoruz.
Bölgesel liderliği her geçen gün daha fazla dünya kamuoyunda yankılanan Türkiye, 
Atatürk’ün hedef gösterdiği çağdaş uygarlıklar seviyesini aşma yönünde hızla ilerlemeye 
devam ediyor. Bu vesileyle, Cumhuriyetimizin kurucusu büyük önder Gazi Mustafa 
Kemal Atatürk’ü, ölüm yıldönümünde saygı ve şükranla anıyoruz. 
Koç Topluluğu olarak 85. yaşımızı kutlayacağımız 2011 yılında, ülkesine değer katan küre-
sel bir oyuncu ve bölgesel bir güç olarak, sektörlerimizde lider olmak ve markalarımızla 
dünya piyasalarında en üst sıralarda yer almak için çaba sarf etmeye devam edeceğiz. 
Bu sayımızla bir yılı daha geride bırakıyoruz. Bizden Haberler’i keyifle okumanızı diliyor, 
Kurban Bayramınızı en içten duygularımla kutluyorum.

Sevgi ve saygılarımla, 

DAHA FAZLA DEĞER YARATMA 
ÇABAMIZ DEVAM EDİYOR 
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22 
BİR ÜLKEYİ EŞSİZ 
KILAN PARMAK İZİ 
KÜLTÜR MİRASI
Ülkemiz sahip olduğu kültürel değerlerle 
dünya üzerinde sayılı topraklardan biri…  
Peki biz bu mirasları ne kadar tanıyoruz? 

3 GÜNDEM
Sevgi Gönül’ün Hatırasına…

Fiat Doblo Yeniden ‘Yılın Ticari Aracı’

Koç Üniversitesi, TEV ve MEB’den Büyük   
İşbirliği

8 “EN KÖTÜYÜ GERİDE 
BIRAKTIK”
Yap› Kredi Murahhas Azası ve Genel 
Müdürü Faik Aç›kal›n küresel finansal krizi, 
kriz sonras›nı ve Yap› Kredi’nin sektördeki 
konumunu değerlendirdi. 

20 ÜRETİMİ BAŞARIYLA 
GERÇEKLEŞTİRDİK, ŞİMDİ 
SIRADA SATIŞ VAR
Türk tüketicisinin sofralarından eksik etmediği 
markalarıyla Tat’ı, Genel Müdür Güçlü 
Toker’den dinledik…

24 YAŞAM SORUMLULUK 
GEREKTİRİR  
“Ülkem İçin 
Kan Veriyorum 
Kampanyası”nda 
alınan sonuçlar hak-
kında, ilk kan bağışını 
yaparak öncü rolü 
üstlenen Koç Holding 

Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa V. Koç ile 
görüştük.

26 SEMAHAT ARSEL 
HEMŞİRELİK KONUŞMALARI
Semahat Arsel, 36 yıldır hemşirelik mesleğinin 
sorunlarının çözülebilmesinde hemşirelere her 
türlü desteği vermeye çalıştı ve çalışmakta.

28 MLMM’NİN GÜNDEMİ 
YOGUN
5. yaş›na giren MLMM’de yeni dönem için 
çal›şmalar h›z kazand›.

30 AYGAZ’LA ÇÖZÜMÜN BİR 
PARÇASI OLMAK
Aygaz “Yarın Hava Nasıl Olacak?” Projesi 
ile iklim değişikliği konusunda farkındalık 
yaratmayı hedefliyor. 

32 PROMENA ARTIK SÜPER 
LİG’DE
Promena sadece Topluluk içinde değil, 
Topluluk dışındaki başarılarıyla da göz dol-
duruyor.  

34 10 YILIN ÖZETİ: 
“MÜZE GİBİ”
Vehbi Koç Vakf›’nda Proje Uzman› olarak 

çal›şan Seçil K›nay ilk resim sergisini açmaya 
haz›rlan›yor.  

36 DİVAN SOHBETLERİ
Aydın Boysan’la anılarla dolu keyifli bir sohbet...

38 “OTOKAR BAŞARILMASI 
ZOR OLANI GERÇEKLEŞTİRDİ”
Otokar Bayii Yalçın Güneş, bugün gelinen 
noktada Otokar’ın başardıklarından gurur 
duyuyor.

42 MEZOPOTAMYA’NIN 
BÜYÜLÜ DİYARI: HASANKEYF
Otokoç Otomotiv Genel Müdür Asistanı Ece 
Erbuğ, Türkiye’nin tarihi güzelliklerinden 
Hasankeyf’i sizler için kaleme aldı.

44 12 DEV ADAMIN 
KAHRAMAN BOŞA’SI  
BOGDAN TANJEVİC
Basketbol A Milli Takımımızın dünya ikin-
cisi olmasında en önemli görevi üstlenen 
Tanjevic’le basketbolumuzun geleceğini 
konuştuk.

48 KÜLTÜR-SANAT
İki aylık etkinlik ajandanız… En gözde  
kitaplar, DVD’ler…
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Bizden Haberler Dergisi olarak Sevgi Gönül’ü, Hürriyet 
Gazetesi’nde “Sevgi’nin Diviti” adlı köşesinde kaleme aldığı ve 
renkli ve özel kişiliğini özetleyen bir yazısıyla anmak istedik.

... Bu hafta fena yakalandım, yazacak bir konu bulamadığım 
için bugünümü nasıl geçirdiğimi yazmaya karar verdim. Her 
gün yazı yazıp, konu bulan yazarlarımıza buradan şapkamı 
çıkarıyorum.

Bugün (yani bu yazının 
yayınlanacağı günden iki gün önce, 
Perşembe) öğlen saat yarımda 
Afrodisias kazılarına yardım için 
kurduğumuz Geyre Vakfı’nın başkanı 
olarak bir idare heyeti toplantısı yaptık. 
Bütün idare heyeti mensupları bir iki 
fireyle mevcuttu toplantımızda. 
Gündemimizde yeni yapılacak olan 
müzeye nasıl para bulacağımızın 
yollarını araştırıp tespit etmek vardı. 
Hayattaki en zor işlerden biri de getirisi 
olmayan işlere para bulmaktır. 
Afrodisias gibi bir ören yerinin önemini 
bazı kişilere anlatmak ve en büyük 
gayemiz olan müze inşaatına para 
bulabilmek için yakında yollara düşüp dilenciliğe 
başlayacağız. Türkiyemizde o kadar çok işe para lazım ki, 
eminim para yardımı yapanlar hep aynı kimseler oluyor ve 
zamanla bıkıyorlar. Ama unutmayalım ki, bunlar ülkemizde 
ilanihaye kalacak ve izlerini yarınlara taşıyacaklardır. 

Saat ikide sona eren toplantıdan sonra dostum ve 
hepinizin de bu gazeteden tanıdığı yazarlarımızdan Murak 
Bardakçı’yı evinden alarak Sadberk Hanım Müzesi’ne gittik. 
Zira, 27 Nisan 2002 Cumartesi günü çok değişik bir sergi ve 
konferans planladık. Sergimizin adı “Bir Tatlı Huzur” ve 
Klasik Türk Musikisiyle ilgili. Konferansı derin müzik bilgisi 
olan Murat Bardakçı verecek. Bu işe nasıl kalkıştığımı sizlere 
anlatayım. Bir gün bir haber geldi, Klasik Türk Musikisinin 
üstadlarından merhum Fahire Fersan Hanım’a ait Manolis 
yapımı bir lavta ile Baron yapımı bir kemençe satılık diye. Bu 
tür aletleri Yunanlıların topladığını duymuştum, dolayısıyla 
onlardan aşağı kalmamam lazımdı. Araştırmalar sonunda bu 

aletlerin son derece değerli olduklarını öğrenip satın aldım.
Bir kere bu işe soyunmuştum. Müzemizde zengin bir giysi 

koleksiyonu vardır. Dolayısıyla bütün yüzümü kızartarak 
dostum Meral Selçuk’tan babası Münir Nurettin Selçuk’un 
giysilerini istedim. Meral’ciğim eksik olmasın çok güzel bir 
gardrop verdi müzemize.

... Açılış günü olan 27 Nisan’ı Münir Nurettin’in ölüm 
sene-i devriyesi olması dolayısıyla seçtim. Derken Türk 

Eğitim Vakfı’ndan Safiye Ayla’nın 
kostümlerini ve Mehmetçik Vakfı ile 
Türk Eğitim Vakfı’nın ortak malları 
olan Zeki Müren kostümlerini de 
sergilemek üzere aldık. Müzeyyen 
Senar aile dostumuzdur, eksik olmasın 
o da bazı konser kıyafetlerini bana 
hediye etti. Derken Sadi Hoşsses Bey’in 
hanımı da rahmetli eşinin udunu ve 
kostümünü verdi. Böylece birbirini 
tamamlayan bir sergiyle yola çıktık. 

... Öğleden sonralarım her zamanki 
gibi sevgili kardeşim Suna ile 
geçmektedir. Onunla, gelen 
dostlarımızı ağırlarız. Bazen de benim 
hiçbir zaman pek anlamadığım şirket 

meselelerini konuşuruz. Bugün gene bir şeyler öğrenmeye 
çalıştım.

Gece, ortağımız Fiat’la kurduğumuz Tofaş Fabrikası’nın 
yeni çıkardığı otomobili tanıtmak için hazırlanan bir 
gösteride bulunmak üzere Mydonose Showland’a gittim. 
Gösteri, genç yeteneklerimizin etrafında dolanarak yarınlara 
ümitle bakmamız gerektiği mesajını vermekteydi.

Hakikaten ümitsizliği, işsizliğin, çaresizliğin her geçen 
gün daha fazla arttığı şu günlerimizde, ekranda yansıtılan 
enternasyonel gençlerimizi gördükçe Türkiyemize ve 
gençlerin istikbaline bir nebze daha pozitif, daha iyimser 
bakmamız gerektiğine inandım.

İşte, benim bir günümün hikayesi de böylece sona erdi, 
saat şimdi gece yarısından sonra bir buçuk, bu yazı bitince 
ihtiyacım olan kendi kendime kalmak. Kendimle hesaplaşma 
saatlerim başlıyor. Herkese iyi geceler. 

14.04.2002

G Ü N D E M
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Sevgi gönül’ün HatıraSına...
2003 yılında vefat eden Koç Holding Yönetim Kurulu Üyesi, Sadberk 

Hanım Müzesi İcra Kurulu Başkanı Sevgi Gönül, ölümünün 7. yılında anıldı. 
Aya İrini Müzesi’nde Sevgi Gönül anısına 4.’sü düzenlenen konserde 

piyanist Julius Drake ve mezzo soprano Joyce DiDonato, dünya klasiklerinin 
önemli eserlerini seslendirdiler. 
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rMK Marıne’in MOnaCO BaŞarıSı
RMK Marine, katıldığı Monaco Yat Show’da büyük ilgi gördü. Ziyaretçiler 
RMK Marine’in devam eden projelerini yakından inceleme imkanı buldular. 

tarafından inşa edilmekte olan 
motor yatın inşa süreçlerini de 
izleme olanağı buldular. Projeye 
büyük ilgi gösteren ziyaretçiler 
efsanevi tasarımcı Ron 

Holland’ın eseri olan yatın 
maketi üzerinden tasarımın yeni 
çizgilerini ve şeklini de inceleme 
fırsatı yakaladılar. RMK 
Marine’nin Monaco Yat 
Show’da bulunan standında, 
önümüzdeki yıl inşasına başla-
nacak ve 2013 yılında tamamla-
nacak olan yepyeni bir konsept 
tasarımın da tanıtımı yapıldı.

tam yol ileri...
RMK Marine, 11-12 Ekim 
tarihlerinde üçüncüsü düzen-
lenen Deniz Sistemleri 
Semineri Deniz Platformları 
etkinliğinin ana sponsoru ola-
rak yurt içindeki faaliyetlerine 
de ara vermedi. Savunma 
Sanayi Müsteşarlığı’nın ev 
sahipliğinde ODTÜ Kültür 
Kongre Merkezi’nde gerçek-
leştirilen ve RMK Marine’in 
sponsorluğunu üstlendiği 
etkinlikle hedef askeri gemi 
inşaa ve gemi yan sanayiinin 
geliştirilmesine yönelik çalış-
malara destek verilmesi oldu. 

türKiYe’nin ilK raFineriSine ZiYaret
Tüpraş Batman Rafinerisi aralarında Koç Holding Yönetim Kurulu 
Başkanı Mustafa V. Koç, CEO Turgay Durak, Enerji Grubu Başkanı  
Erol Memioğlu ve Tüpraş Genel Müdürü Yavuz Erkut’un yer aldığı  
Koç Holding yöneticilerini ağırladı. 

Tüpraş Batman Rafinerisi’nde yer 
alan üniteleri ziyaret eden Koç 
Holding Yönetim Kurulu Başkanı 
Mustafa V. Koç, CEO Turgay 
Durak ve Enerji Grubu Başkanı 
Erol Memioğlu’nun buradaki çalı-
şanlardan üniteler hakkında bilgi 
aldılar. Hampetrol Ünitesi, Bakım 
Atölyesi, Kuvvet Santrali ile 
Dolum Ünitesinde süren çalışma-
ları inceleyen Mustafa V. Koç ve 
beraberindeki heyet buradan da 
Batman Rafinerisi 100 Güleryüz 
Konferans Salonu’nda Rafineri 
Müdürü Hadi Erbeyoğlu’nun yap-
tığı sunumu dinleyerek, rafinerinin 
performansı hakkında bilgi aldılar. 
Sunumun ardından ise çalışanla-
rının Tüpraş ve Koç 
Topluluğu’nun ileriye dönük viz-
yonuna ilişkin sorularını yanıtladı-
lar. Rafineri ziyareti sırasında 
burada staj görme imkanına 
sahip olan Meslek Lisesi 
Memleket Meselesi (MLMM) bur-
siyerleri ile de bir araya gelen ve 
onlarla sohbet eden Mustafa V. 
Koç, ardından da rafineri anı def-
terine duygularını yazdı.

2010’un en büyük organizas-
yonlarından biri olan Monaco Yat 
Show’da yat meraklılarıyla bulu-
şan RMK Marine sunduğu kalite 
ve değerle uluslararası arenada 
büyük beğeni topladı. Yat 
Show’u ziyaret edenler arasında 
yer alan Koç Holding Şeref 
Başkanı Rahmi M. Koç, yönetici-
lerden inşa edilmekte olan 50 
metrelik iki süperyat hakkında 
bilgi aldı. 

Monaco Yat Show’da, 52 
metre uzunluğundaki ödüllü 
Nazenin V de sergilendi. RMK 
Marine, Nazenin V’in yüksek 
kalibredeki süperyatlar arasında 
yer almasını sağlayan tasarım ve 
üretim kalitesini bizzat inceleme 
fırsatı bulan sektör uzmanların-
dan çok büyük ilgi gördü.

Monaco Yat Show’da RMK 
Marine standının ziyaretçileri 
dünyaca ünlü yat tasarımcısı 
Ron Holland tarafından tasarla-
nan ve şu anda RMK Marine 



G Ü N D E M
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Tofaş CEO’su Ali Pandır ise 
konuyla ilgili olarak, “Tofaş 
olarak Bursa’daki fabrikamız-
da ürettiğimiz, üzerinde kaliteli 
Türk işçiliği ve yüksek mühen-
disliğinin izi olan Yeni Fiat 
Doblo’nun başarısı, global 
çapta bir ödül ile taçlandırıldı. 
Avrupa’da kısa sürede 60 bin 
adetten fazla sipariş alarak 
ihracatımıza büyük katkı sağ-
layan, Türkiye’de ise 15 bine 
yaklaşan müşterimizin ilk ter-
cihi olan Yeni Fiat Doblo’nun 
kazandığı uluslararası ödül, 
otomotiv sektöründe 
Türkiye’nin emeğinin, bileğinin 
ve zekasının rüştünü ispat 
eden bir diğer değerli sembol-
dür” açıklamasını yaptı.

Tüm Fiat Doblo jenerasyon-
larını 10 yılı aşkın bir süredir 
Türkiye’de geliştirmenin ve 
üretmenin yanı sıra bu toprak-
lardan dünyaya ihraç etmenin 
gururunu taşıyan 7 bin kişiyi 
aşkın dev Tofaş Ailesi’nin en 
mutlu günlerinden biri olduğu-
na dikkat çeken Pandır, 
“Kazanılan uluslararası ödül 
bir diğer anlamda da Fiat’ın 
tüm dünyada hafif ticari araç 
üssü olarak konumlandırılan 
Türkiye ve Tofaş’ın gücünü 
ortaya koymaktadır” dedi.

ğu yenilik seviyesini sergile-
menin yanında, yeni müşteri 
ihtiyaçlarına cevap vermek 
adına geçirdiği değişikliklerin 
büyüklüğünü de ortaya koy-
maktadır.” 

Tofaş’ın Bursa’da bulunan 
fabrikasında üretilen ve geçti-
ğimiz aylarda 1 milyonuncusu 
törenle banttan indirilen Fiat 
Doblo’nun yeni nesli, uluslara-
rası arenada prestijli bir ödü-
lün daha sahibi oldu. Dört 
ülkeden ticari araçlar konu-
sunda uzman 24 gazetecinin 
oluşturduğu “Van of the Year” 
jürisi tarafından “2011 
Uluslararası Yılın Ticari Aracı” 
olarak seçilen Yeni Fiat 
Doblo’nun ödülü 63. 
Hannover Ticari Araçlar 
Fuarı’nda verildi. Yarışmanın 
sonuçlarını açıklayan 
Uluslararası Yılın Vanı jürisinin 
başkanı Pieter Wieman, 
“Ödülü kazanan Yeni Fiat 
Doblo’nun tasarımı, birçok 
açıdan jüriyi etkiledi ve her 
şeyden önce de Fiat’ın plat-
form ve gövde versiyonlarını 
bu kategorideki herhangi bir 
ticari araca göre çok fazla 
çeşitlendirmiş olması önemli 
bir unsur oldu” dedi. Jüri baş-
kanı Pieter Wieman’ın takdim 
ettiği ödülü Fiat Hafif Ticari 
Araçlar CEO’su ve 
Uluslararası Operasyonlar 
Yöneticisi Lorenzo Sistino 
aldı. 2006 yılında ilk nesil Fiat 
Doblo; 2008 yılında Fiat 
Scudo, 2009 yılında Fiat 
Fiorino ile bu ödülü daha 
önce üç defa kazandıklarına 
dikkat çeken Sistino, 
Hannover’deki ödül töreninde 
yaptığı konuşmada şöyle 
konuştu: “Yeni Fiat Doblo, 
daha konsept halinden itiba-
ren yenilikçi bir araç olmuştur. 
Fiat Doblo ile biz, müşterileri-
mize bu kategorideki en ileri 
teknolojiyi, en düşük emis-

BurSalı DOBlO Yine  
“Yılın tiCari araCı” SeçilDi 

Yeni nesil Fiat Doblo, uluslararası çapta ticari araç sınıfının “Oscar”ı olarak 
kabul edilen “Uluslararası Yılın Ticari Aracı” ödülüne ikinci defa layık görüldü. 

Üretim kalitesiyle  
Fiat dünyasının içinde 
zirvede yer alan ve 
Tofaş’ın fabrikasında 
üretilen Fiat Doblo’lar 
dünyanın 80’den fazla 
ülkesine ihraç ediliyor.

yonları ve en zengin seçe-
nekleri sunuyoruz. Alınan 
uluslararası ödül, ürün yenile-
me kapasitemizin açık ispatı-
dır. Yeni Fiat Doblo’nun 
ödülü kazanması, sahip oldu-
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KOç üniverSiteSi ve 
tev’Den üStün 
YeteneKliler için Dev 
aDıM...
 “1. Uluslararası Üstün Yetenekliler Eğitimi 
Sempozyumu”, üstün yetenekli gençlerin 
eğitiminde önemli bir başlangıç oldu. 

SaMSun’Da  
neŞeli günler 
Ford Otosan’ın başlattığı “Neşeli Günler” 
kampanyasının Samsun durağında Castrol Ford 
Team Türkiye pilotlarına Samsunlular 
co-pilot’luk etti. 

Ford’un mevcut ürün gamını 
tanıtmak amacıyla tüm modelle-
rin sergilendiği “Neşeli Günler” 
etkinliğinde tüketicilere özel fır-
satlar kendileriyle paylaşıldı. 
1983 yılından itibaren hizmet 
veren Ford Yetkili Satıcısı ve 
Servisi Otokoç Samsun ve 
2008 yılından itibaren hizmet 
veren Ford Yetkili Servisi 
Okutgen’in ev sahipliğinde 13 
Eylül’de başlayan “Neşeli 
Günler” kapsamında Ford 
modellerinden birini tercih eden 
müşteriler 500 TL’lik indirimden 
yararlanırken ayrıca 
FordBoutique’ten hediye paketi 
kazandılar. 19 Eylül tarihinde 
sona eren “Neşeli Günler” süre-

since aracını Samsun’daki yetki-
li servislere götürmüş olan Ford 
sahiplerine ücretsiz check-up ve 
lastik kontrolü hizmeti sunulur-
ken dört adet lastik alanlara da 
sürpriz hediyeler verildi.

Castrol Ford Team 
Türkiye’nin gerçekleştirdiği akti-
vitede Samsunlular, Castrol 
Ford Team Türkiye Takım 
Direktörü Serdar Bostancı, 
2009 Türkiye Ralli Şampiyonu 
Yağız Avcı ve 2008 Uluslararası 
Fiesta Cup Rally Şampiyonu 
Emre Yurdakul’un co-pilotu 
olma şansına sahip oldu. 
“Neşeli Günler” etkinliklerinin 
Samsun’dan sonraki durağı ise 
Elazığ oldu. 

Milli Eğitim Bakanı Nimet 
Çubukçu’nun desteğiyle, Milli 
Eğitim Bakanlığı (MEB), Türk 
Eğitim Vakfı (TEV) ve Koç 
Üniversitesi tarafından 23-24 
Eylül’de gerçekleştirilen “1. 
Uluslararası Üstün Yetenekliler 
Sempozyumu”nda, ülkemizde 
üstün yetenekli gençlerin tes-
pit edilerek eğitilmesi konu-
sunda izlenecek yol haritası 
tartışıldı. Koç Üniversitesi’nde 
“Üstün Çocukların Eğitimi” 
sloganıyla düzenlenen sem-
pozyumun açılış törenine; Milli 
Eğitim Bakanı Nimet 
Çubukçu, TEV Yönetim 
Kurulu Başkanı Ömer M. Koç 
ve Koç Üniversitesi Rektörü 
Prof. Dr. Umran İnan konuş-

Ankara, İzmir, Antalya, Adana, 
Bursa, Trabzon, Gaziantep, 
Antalya, Diyarbakır, Denizli ve 
Konya illerinde gerçekleştirildi. 
Araştırma kapsamında toplam 
1222 kişi ile görüşüldü. 18-55 
yaş arasında, en az iki haftada 
bir, bir alışveriş merkezini ziyaret 
eden kişilerle yapılan görüşmeler 
sonucunda markaların tüketici 
nezdindeki algıları ölçümlendi. 
Araştırmada, ‘Bir markanın için-
de bulunduğu AVM’nin tercih 
edilmesine etkisi’ de analiz edil-
di. Buna göre Koçtaş, tüketici-
nin en çok beğendiği ve tercih 
ettiği 10 marka arasına girdi ve 
‘dekorasyon - mobilya’ katego-
risinde birinci oldu.. 

En Beğenilen ve Tercih Edilen 
Perakende Markaları 
Araştırması’na göre, Koçtaş 
2010 yılında alışveriş merkezi 
ziyaretçilerinin farklı kategoriler 
için en çok beğendiği ve tercih 
ettiği 10 markadan biri oldu. 
Koçtaş Genel Müdürü Alp 
Önder Özpamukçu, Koçtaş 
adına ödülü Jones Lang LaSalle 
Türkiye Başkanı ve Uluslararası 
Alışveriş Merkezleri Konseyi 
Avrupa Yönetim Kurulu Üyesi 
Avi Alkaş’ın elinden aldı. 

KeNDi KategorisiNiN  
şampiyoNu 
Araştırma, 16 Eylül–5 Ekim 
2010 tarihleri arasında İstanbul, 

tüKetiCiler ‘KOçtaŞ’ DeDi 
Koçtaş, 11 ilde toplam 1222 alışveriş merkezi 
ziyaretçisi ile yapılan araştırmada dekorasyon-
mobilya kategorisinde zirvenin sahibi oldu. 

macı olarak katıldı.  
Beş farklı ülkeden katılımcıla-
rın tecrübelerini paylaştığı 
sempozyumun sonuçları, bu 
alanda Türkiye’de gerçekleşti-
rilecek yasal düzenlemelere 
ışık tutacak. Sponsorluğunu 
Vodafone, Kariyer.Net, 
Garanti Bankası ve Türk Hava 
Yolları’nın (THY) yaptığı sem-
pozyuma katılan yerli ve 
yabancı bilim adamlarının 
çalışmalarının, kalıcı bir kay-
nak olarak kullanılabilmesi için 
kitap olarak yayımlanması 
planlanıyor. Sempozyumun 
sonuçlarının ülkemizde yürü-
tülen çalışmalarda önemli bir 
kilometre taşı olması hedefle-
niyor.
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2006 yılında imzalanan sponsor-
luk anlaşmasıyla Türkiye 
Basketbol Ligi’ne dört yıl süreyle 
adını veren Beko, anlaşmayı dört 
yılı kapsayan bir süreyle daha 
uzatıyor. Bu anlaşmayla beraber 
Türk spor tarihinin en uzun 
soluklu işbirliklerinden biri de bir 
kez daha resmiyet kazandı.  
14 Ekim’de düzenlenen imza 
töreninde konuşan Koç Holding 
Dayanıklı Tüketim Grubu 
Başkanı ve Arçelik Genel 
Müdürü Levent Çakıroğlu, Beko 

BeKO ile BaSKetBOl 
HeYeCanı DevaM eDiYOr 
Beko ve Türkiye Basketbol Federasyonu ilk 
olarak 2006 yılında imzalanan sponsorluk 
anlaşmasını dört yıl süreyle uzattı. 

markası ile spor dünyasının en 
büyük uluslararası organizasyon-
larından biri olan Dünya 
Şampiyonası’nın “Presenting” 
Sponsoru oldukları turnuvada, 
Milli Takımın başarısından duy-
dukları mutluluğu ifade etti. 
Çakıroğlu; “Dört yıl önce bu 
sponsorlukla geleceğe yatırım 
yaparken, markamızın ‘genç, 
dinamik, lider ve yenilikçi’ değer-
leriyle basketbolun değerlerinin 
uyum içinde olduğunu biliyorduk. 
Basketbol sporunun Türkiye’deki 

Türkiye’de üretilen buhar des-
tekli pişirme teknolojisine sahip 
ilk ankastre fırın Arçelik 9681 
ESLTI pişirme teknolojisine yeni 
bir boyut kazandırıyor. Arçelik 
9681 ESLTI, pişirme esnasında 
pişirilen yemeğe uygun olarak 
belirlediği zaman aralıklarında ve 
uygun miktarda buhar püskür-
tülmesini sağlayarak; özellikle 
hamur işleri, ekmek, et, tavuk 
ve balık yemeklerinde mükem-
mel pişirme sonuçları elde edil-
mesini sağlıyor. Buharlı pişirmeyi 
aktif hale getirmek için tek yapıl-
ması gereken, fırının ön cephe-
sinde yer alan gizli su çekmece-
sine su eklemek ve Hazır 
Yemek Programı içerisinden 
istenilen yemeği yemek. Buhar 
Destekli Turbo Pişirme Programı 
ve SteamPower teknolojisine ek 
olarak SURF ® Pişirme 
Sistemine de sahip ürün aynı 
anda üç tepside, yiyecekleri 
kokuları birbirine karışmadan 
her tarafı eşit olacak şekilde 
pişirme imkanı da veriyor. 

arçeliK 
FarKı 
Arçelik Türkiye’ye 
ilkleri yaşatmaya 
devam ediyor. 

gelişimine ve basketbol sevgisi-
nin tüm ülkeye yayılmasına kat-
kıda bulunmayı hedeflemiştik. 
Bu hedeflerin dünya ikinciliğiyle 
taçlandığını gördüğümüzde ne 
kadar büyük bir mutluluk yaşa-
dığımızı tahmin edebilirsiniz. 
Beko markasının ve Beko 
Basketbol Ligi’nin uyumu, birlik-
te ortaya çıkardığı sinerji, hedef-
lerimizin de ötesinde başarılar 
elde etmemizi sağladı. Bugün 
geldiğimiz noktada, Beko mar-
kamızla basketbol yatırımlarımızı 
uluslararası boyutta sürdürmek-
teyiz. Bu spora olan inancımızı 
Avrupa ve Asya Basketbol 
Şampiyonaları sponsorluklarımız 
ve en önemlisi Dünya Basketbol 
Şampiyonası’na “presenting 
sponsor” olarak gösterdik” dedi. 

Türkiye Basketbol 
Federasyonu Başkanı Turgay 
Demirel ise yaptığı konuşma-
da, Beko Basketbol Ligi ve 
Türk Basketbolu’nun bugünkü 
durumunu değerlendirirken, 
katkılarından dolayı Beko’ya 
teşekkürlerini sundu.

Sponsorluk anlaşmasının 
yenilendiği basın toplantısında Koç 
Holding Dayanıklı Tüketim Grubu 
Başkanı ve Arçelik Genel Müdürü 
Levent Çakıroğlu ile Türkiye 
Basketbol Federasyonu Turgay 
Demirel bir araya geldi. 

 Divan’Dan uluSlararaSı iŞBirliĞi
Divan Grubu tüm otelleri için “Preferred Hotel Group” – soft branding  
(alt marka) üyeliği anlaşmasını imzaladı. 

Hotel Group ile çalışmaya 
karar verdik.”

Preferred Hotel Group’u 
temsilen toplantıya katılan 
Avrupa Kıtasından Sorumlu 
Bölge Direktörü Bruno 
Chiaruttini Divan Grubu’nun 
üyeliğini şu sözleri ile 
değerlendirdi: “Otelcilikteki 
evrensel varlığımız ve 
uzmanlığımız Divan Grubu’na 
Türk turizminde hem tatil hem 
de iş seyahati için arzulanan 
destinasyon olma hedeflerinde 
daha fazla görünürlüğün yanı 
sıra daha geniş erişim 
sağlayacaktır.”

başlattığımız birlikteliktir. Bu 
alanda hem markamıza değer 
katacak hem de gelirlerimizi 
artıracak bir iş ortağı ararken 
önümüze birçok alternatif çıktı. 
Uzun ve detaylı bir araştırma 
sürecinden sonra, gerek 
beklentilerimizi karşılaması 
gerekse de muadillerine göre 
markamıza çok daha fazla 
değer katacağına olan 
inancımızdan ötürü Preffered 

Genel Müdür Yardımcısı Murat 
Gün konuşmasında, Preferred 
Hotel Group üyeliğinin kendi 
markaları için önemini şöyle 
vurguladı: “Divan’ın yaptığı 
atımların ve yeniliklerin bir 
tanesi de otellerimizin 
uluslararası platformda da 
marka olarak bilinirliğini, 
erişilebilirliğini ve rekabet 
gücünü artırmaya yönelik 
Preferred Hotel Group ile 

Divan, marka bazında 
uluslararası bilinirlik ve diğer 
uluslararası zincir otel 
gruplarıyla eşit rekabet gücü 
kazanmak amacıyla Türkiye’de 
tüm otelleriyle, “Preferred 
Hotel Group” üyesi olan ilk otel 
zinciri oldu. Yapılan basın 
toplantısına Divan Grubu’nu 
temsilen katılan Oteller, 
Restoranlar ve Ziyafet Birimleri 
Operasyonlarından Sorumlu 
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Küresel krizde herkes Türk bankacılık sektörünün  
güçlü duruşuna tanıklık etti. Türk bankacılık sektörü için 
‘başarılı’ geçen bu dönemi, sektörün lider kuruluşlarından 
Yapı Kredi’nin Murahhas Azası ve Genel Müdürü  
Faik Açıkalın değerlendirdi. 

YAPI KREDİ MURAHHAS AZASI VE GENEL MÜDÜRÜ 
FAİK AçIKALIN:

EKoNoMİK KRİZDE 
EN KötÜYÜ  
GERİDE BIRAKtIK”

Küresel krizde sahip olunan güçlü duruşun 
altında 2001 krizinin izleri yatıyordu aslın-
da. Sektör o yıllarda alt yapısını güçlü tut-
mak için öylesine önlemler aldı ki tüm 
dünyayı kasıp kavuran Türk bankacılık 
sektöründe soğukkanlı bir biçimde atlatıldı. 
Haziran 2010 itibariyle 82 milyar TL top-
lam aktif büyüklüğü ile bu dönemi geride 
bırakan Yapı Kredi, kredi kartı bakiyesinde 
yüzde 20,1’lik pazar payıyla 19 yıldır liderli-

ğini sürdürmeye de devam ediyor. Peki bu 
güçlü finans kurumunun Murahhas Azası 
ve Genel Müdürü son yıllarda yaşanan 
gelişmeleri nasıl değerlendiriyor? Küresel 
kriz tüm dünya için bir milat mıydı, ikinci 
bir dip için hazırlıklı olmak gerekiyor mu, 
Türkiye ekonomisinin rekor büyümesinin 
sonu ne olacak? Yapı Kredi Murahhas 
Azası ve Genel Müdürü Faik Açıkalın küre-
sel krizi ve sonrasını değerlendiriyor. 

“



2008 krizi küresel ekonomi tarihi açısın-
dan konumlandırmanızı istesek, nasıl 
konumlandırırsınız? Kriz kimilerinin söyle-
diği gibi bir milat mıydı? 
Kriz, yıllarca regulatörlerin ya da oyuncuların 
yapmaktan kaçındıklarının artık tahammül 
edilemez hale gelince piyasalar tarafından 
dengeye getirilmesi anlamına geliyor. Tabii 
bu düzeltme de genellikle sert ve sancılı olu-
yor. Piyasaların yeniden dengeye kavuşması 
da zaman alıyor. Dünyada şu anda finansal 
kutuplar değişiyor. 2001’de hepimize reçete-
ler yazan ülkelerin bugün geldikleri durumu 
görüyoruz. Risk yönetiminde kâğıt üzerinde 
mükemmel sistemler yaratmak yetmiyor, aynı 
zamanda mükemmel sistemlerin kendi haya-
tınızda uygulanmasını da gerektiriyor. Krizde 
milyar dolar zarar eden dünya sanayi devle-
rinden bahsediliyor. Bu zararlar son krizin 
etkisiyle 2 yıl içinde oluşmadı. On yıllardır 
süregelen dengesiz, zayıf finansal ve yöneti-
şim yapıları ile verimsizliğin  firmalar veya 
düzenleyici kuruluşlar tarafından düzeltilme-
mesi, bu konularda herhangi bir önlem alın-
mayıp bu riske açık durumun sürdürülmesi 
durumu söz konusu. Bu zafiyet, şirket bazın-
da milyar dolarlara ulaşan zararlar veya ger-
çek değerlerinin çok üzerinde oluşan köpük-
lere dayanarak bankaların yaptıkları kaldıraç-
lamalar olarak görülebiliyor. Dolayısıyla bu 
son iki yılda yaşadıklarımız, oluşan balonların 
patlaması ya da sönmesinden ve şişkin 
değerle gerçek değer arasındaki farkın zarar 
olarak bilançolara yansımasından ibaret. 

Bu kriz sonrasında ilk defa gelişmiş, büyük 
ekonomilerin iflas ihtimallerinden bahsediyoruz. 
Krizin maliyeti o kadar büyük ki; İkinci Dünya 
Savaşının faturası bile, son Dubai olayını say-
mazsak bu krizin maliyetinin sadece yüzde yet-
mişini oluşturuyor. Bu yıllardır sistem içinde 
taşınan verimsizliğin, sentetik bir takım yapılan-
maların çökmesiyle oluştu. Bilançosunda en az 
sentetik, en fazla reel ürün bulunan şirketler, 
krizden de göreceli olarak daha az zararla çıktı. 

Bu krizden sonra artık tüm sistemin yeniden 
mantıklı bir şekilde sorgulanması gerektiğini 
düşünüyorum. Tabi burada da yine engeller 
olacak. Acaba kriz sonrası durum bu verimsiz-
likleri mercek altına almaya uygun olacak mı? 
Bir yerde de bu düşüşe dur demek gerekiyor. 
Ama o düştüğü yer, düşmesi gerektiği nokta 
mıdır yoksa daha da dip var mıdır? Bunları da 
düşünmek ve faturasını hesaplamak gerekir.

Size göre global ekonomik krizde sona 
geldik mi, yoksa ikinci bir dip için hazır-
lanmalı mıyız? 
Bu konuda ekonomistler tarafından iki farklı 

geride bıraktığını söyleyebiliriz. Finansal piya-
saların işleyişinin normale döndüğünü ve 
güven duygusunun yavaş da olsa geri geldi-
ğini görüyoruz. Dolayısıyla, en kötü dönemin 
atlatılmış olduğuna ilişkin değerlendirmelerin 
güçlendiğini söyleyebiliriz.

Nitekim, Dünya Bankası projeksiyonları, 
özellikle gelişmekte olan ülkelerin 2008-
2009’daki krizden, gelişmiş ülkelere göre 
daha kolay sıyrıldığını gösteriyor. Ayrıca dünya 
ekonomik büyümesinin esas motoru işlevi 
gördüklerini de net bir şekilde söyleyebiliriz.

Ancak, geleneksel olarak güçlü dış ticaret 
ilişkilerimizin olduğu özelde Avro Bölgesi’nin 
genelde AB ülkelerinin büyüme performans-
larının gerek 2010 gerekse 2011’de zayıf 
kalmasını dikkat çekici buluyoruz. Bu anlam-
da durumun Türkiye’yi de yakından ilgilendir-
diğini düşünüyoruz.

2010’un ilk yarısında Türkiye, başta bütçe 
ve borç stoku rakamları olmak üzere önemli 
ekonomi göstergelerinde kaydettiği iyileşme 
sonucu sağladığı performans ile Avrupa 
Bölgesi ülkelerine göre ciddi ve pozitif bir 
ayrışma yaşadı.

Birinci ve ikinci çeyrekte 2009’daki daral-
manın yarattığı baz etki ile oldukça hızlı 
büyüme verileri gördük. Üçüncü-dördüncü 
çeyrekte ise doğal olarak büyüme verilerinin 
geçtiğimiz döneme oranla biraz daha düşük 
olmasını bekliyoruz. 

Sonuç olarak 2010 yıl sonu için büyüme 
beklentimiz yüzde 7 seviyesinde. 2011 yılı 
için ise yüzde 4-5 seviyelerinde bir büyüme 
olacağını öngörüyoruz.

Öte yandan, ABD ve Avrupa’da yaşanan 
krizlerin ardından hayata geçecek regülas-
yonlar da takip edilecek bir başka önemli 
konu olacak. Her ne kadar “Mali Kural”ın 
ertelenmesi nedeniyle soru işaretleri olsa da 
ekonomik göstergelerde devam eden olumlu 
seyir sonucu önümüzdeki yılın 2. yarısında 
Türkiye’nin kredi notunu “yatırım yapılabilir” 
olarak görebiliriz. 

2009 bankacılık açısından oldukça 
verimli bir yıldı. 2010’da faizlerde indiri-
min sonuna gelindiği yılın ikinci yarısın-
da faiz artışıyla bankacılık açısından zor 
bir yıl olacağı ifade ediliyordu. Ancak 
faiz artışı olmadı. Bu konjonktürde 2010 
sektör açısından nasıl bir yıldı? 
Faizlerin düşük seyretmeye devam ettiği 
böyle bir ortamda bankalar marjlarda ciddi 
bir daralma yaşayarak faiz gelirlerinde gerile-
me gördüler, bu gelir kaybını ilk yarıyıl itibarı 
ile kredi hacmindeki hızlı büyüme sayesinde 
kısmen telafi edilebildikleri gözleniyor. Yine 
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görüş dile getiriliyor. Biri özellikle AB ülkele-
rinde borç krizine gidiş eğiliminin tüm dün-
yada ikinci bir dibe neden olacağına dair 
görüşler. Bir diğerinin ise alınan önlemlerin 
gevşek para politikaları ve açıklanan mali 
paketlerle dipten dönüldüğü, son verilerin 
bunu desteklediği, yavaş da olsa bir topar-
lanma sürecinin başladığı yönünde olduğu-
nu söyleyebiliriz. Avrupa’ya yönelik beklenti-
ler daha da kötüleşmediği takdirde olumlu 
görüşün gerçekleşebileceği kanaatindeyiz. 
Ama şunu muhakkak eklemek gerekiyor. 
İkinci dip olmasa dahi, bazı ülkelerin daha 
önceki dönemlerdeki büyümelerine kıyasla 
çok daha az büyüyecek olması, toparlanma-
yı daha da uzun ve sancılı hale getirecektir. 
Örneğin ABD yıllık %3 büyürken 2011’de 
%1 büyüyecek, dünya talebindeki ağırlıklı 
etkisi düşünüldüğünde bu oraya mal ihraç 
eden ülkeler için hiç de iyi bir haber değil. 

Türkiye ekonomisi son iki çeyrektir 
rekor seviyelerde büyüyor. Ancak diğer 
ülkelerde sıkıntılar devam ediyor. Siz bu 
büyümeyi nasıl değerlendiriyorsunuz? 
Size göre bu büyüme kalıcı mı? 
Küresel krizin ikinci yılı biterken hükümetlerin 
uyguladıkları şimdiye kadar görülmemiş 
ölçüde parasal ve mali canlandırma politika-
ları sayesinde dünyanın 1929 benzeri bir 
depresyona girme tehlikesini büyük ölçüde 

Pek Çok AlAndA 
lider 

Yapı Kredi, sahip olduğu pazar 
paylarıyla sektörün en önemli 
oyuncularının başında geliyor. 

% 20,1
kredi kArtı bAkiyesi

% 20,5
leAsing 

% 23,5
FAktoring 

% 18
VArlık yönetimi

Kaynak: YKB
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Türk ekonomisinde 2010 
yılsonu için büyüme 
beklentimiz yüzde 7 

seviyesinde. 2011 yılı için ise 
yüzde 4-5 seviyelerinde bir 

büyüme olacağını 
öngörüyoruz.

Türkiye’nin dördüncü 
büyük özel bankası 

olan Yapı Kredi,  krizi 
başarıyla yöneterek 

büyümesini sürdürdü. 

net ücret ve komisyon gelirlerinde nispeten 
zayıf kalan büyümeye rağmen, takibe düşen 
kredilerden yapılan tahsilatların artması 
sonucunda sektörde gelirler 2009’un ilk altı 
ayına göre hafif pozitif bir seyir izledi.

Sektörün performansı üzerinde belirleyici 
olan bir diğer noktanın ise aktif kalitesi oldu-
ğunu söyleyebiliriz. 2009’un sonundan itiba-
ren bankacılık sektörünün aktif kalitesinde 
başlayan iyileşmenin hızlanarak devam ede-
ceğini düşünüyoruz. Buna paralel olarak, 
kredi karşılıklarının gerilemesinin sektörün 
yüksek karlılık performansını sürdürmesinde 
önemli rol oynadığını ekleyebiliriz. 

Sektörün ilk yarısında görülen ciddi büyü-
menin yılın ikinci yarısında bir miktar hız kay-
bedeceğini ve sektördeki kredi büyümesinin 
yılsonunda yüzde 25 düzeyine ulaşacağını 
düşünüyoruz. Öte yandan, ilk altı ayda sek-
törün karlılığı üzerinde belirleyici olan unsur-
ların yılın kalan döneminde de etkisinin 
devam edeceğini ve 2010’un 2009 karlılık 
düzeylerini yakalayabileceğini tahmin ediyo-
ruz. 2011’de TCMB’den 125 baz puan civa-
rında bir artış bekliyoruz.

Düşen faiz ve enflasyon, Türk Bankacılığının 
(ve bir ölçüde reel sektörünün) yoğun olarak 
yatırım yaptığı devlet iç borçlanma senetlerinin 
cazibesini kademeli olarak azaltıyor ve azaltma-
ya devam edecek. Dolayısı ile 2011 ve sonrası, 
karlılığın gerçek müşteri işlemlerine dayandığı 

kalitenin ve sürdürülebilirliğin ön plana çıkacağı 
gerçek bir rekabet dönemi olacak. 

YAPI KREDİ’DE HEDEFLER YÜKSEK

Yapı Kredi, Türkiye ve dünya ölçeğinde 
hangi alanlarda nasıl bir büyüklüğü 
ifade ediyor? 
30 Haziran 2010 itibarıyla 82 milyar TL tuta-
rında toplam aktif büyüklüğüne sahip olan 
Bankamız, Türkiye’nin dördüncü büyük özel 
bankası konumunda. Yapı Kredi, ayrıca 
kredi kartı bakiyesinde yüzde 20,1’lik pazar 
payıyla liderliğini 19 yıldır sürdürüyor.

Yapı Kredi, leasing ve faktoring alanların-
da sırasıyla yüzde 20,5 ve yüzde 23,5 pazar 
paylarıyla birinci sırada yer alırken, varlık 

yönetiminde yüzde 18 pazar payıyla ikinci 
sırada bulunuyor.

Türkiye’nin 70’i aşkın ilinde yer alan 860’ın 
üzerinde şubemiz ile sektörün dördüncü en 
büyük şube ağına sahip bankasıyız. Geniş 
şube ağımıza ek olarak zengin içerikli tele-
fon, İnternet, mobil bankacılığın yanı sıra 2 
bin 500’e yakın Yapı Kredi ATM’siyle de 
müşterilerimize hizmet veriyoruz.

Yapı Kredi olarak çağrı merkezinden 
İnternet şubesine, özel bankacılık hizmetlerin-
den, kredi kartlarına ve eğitimlerimizi gerçek-
leştirdiğimiz Bankacılık Akademisi’ne kadar 
çok çeşitli alanlarda son derece saygın ödül-
ler kazandık. Hem müşterilerinin hem de çalı-
şanlarının daima ilk tercih olma vizyonundaki 
Yapı Kredi’ye yeni sorumluluklar yükleyen bu 
ödüllere layık olabilmek için çalışıyoruz.

Tüm bu veriler Yapı Kredi’nin Türkiye ölçe-
ğinde güçlü konumunu ortaya koyarken, gerek 
finansal performansı gerekse dünya liginde 
öne çıkan markalarıyla küresel ölçekte de dik-
kate değer bir ilerleme kaydettiğini gösteriyor.

Yapı Kredi açısından 2010 yılı nasıl 
geçiyor? 
2009 yılında global finansal kriz nedeniyle 
talebin ciddi ölçüde azalması ve sektörde 
büyümenin hız kesmesi sonucunda bu 
dönemi ticari verimliliğini artırmak adına yatı-
rımlar yaparak değerlendirdik. 2010’da krizi 



RÖPORTAJ

12  BizdenHaberler

lanarak ve gelişmiş teknolojimiz sayesinde 
müşterilerimize düşük maliyetle hizmet ver-
meye devam edeceğiz. 

Bilgi teknolojileri dönüşüm ve süreçlerin 
optimizasyonuna ilişkin projeler aracılığıyla 
operasyonel verimliliğimiz artacak, çok 
daha basit ve anlaşılır süreçlere sahip ola-
cağız. ‘’Çalışılması kolay banka’’ hedefi, 
müşteri memnuniyetini her zaman ön plan-
da tutmamıza yardım eden unsurlardan biri-
si olarak öne çıkıyor. 

Yapı Kredi Bankacılık Akademisi’ni 
kurarken amaç neydi? Akademi’nin 
bugünü hakkında bilgi verir misiniz? 
İnsan kaynakları politikamızın temelini çalı-
şanlarımızın eğitimi ve kişisel gelişimi için 
yaptığımız çalışmalar oluşturuyor. Finans 
sektörü için lider insan kaynağını yetiştirme 
vizyonu çerçevesinde kurduğumuz Yapı 
Kredi Bankacılık Akademisi (YKBA) bu çalış-
malarımızda çok önemli bir rol oynuyor.

Türkiye’nin en kapsamlı kurumsal üniver-
sitelerinden biri konumundaki Yapı Kredi 
Bankacılık Akademisi, bankacılık, kişisel 
gelişim, liderlik ve sosyal sorumluluk olmak 
üzere dört alana odaklanıyor. 

Kariyer planlarına göre hazırlanan eğitim 
ve gelişim programları, sektörde pekçok ilki 
gerçekleştirerek alternatif eğitim model ve 
yöntemleri kullanılarak kurgulanıyor. Biz bu 
faaliyetleri kurumumuzun hedef ve stratejileri 
doğrultusunda yeniden yapılandırma ile yola 
çıktık. Kurumumuzdaki herkesi yüksek per-
formanslı bir takımın parçası haline getirmeyi 
amaçlıyoruz. Çalışanlarımız, yalnızca banka-
cılık alanında değil, kişisel yetkinlikler, liderlik 
vizyonu ve toplumsal duyarlılık anlamında da 
güçlü kişiler olmalı. Sadece hizmet sektörü 
ve bankacılıkta değil, iş hayatının her alanın-
da daha kaliteli, donanımlı ve motive insan 
kaynağının, daha güçlü, daha başarılı olmak 
isteyen kurumların gerek şartlarından bir 
tanesi olduğunu düşünüyoruz. 

başarıyla yöneterek büyümeye devam ediyo-
ruz. Bu kapsamda Yapı Kredi olarak, 
2009’da ara verilen şube ağı genişletme pla-
nını yeniden devreye soktuk. Yıl sonuna 
kadar 60 şube açmayı planlıyoruz. Ekim ayı 
başında bankamızın şube sayısı 860’ı aştı. 

Öte yandan 2010’da ana bankacılık faali-
yetlerine, ticari verimliliğe, müşteri memnuni-
yetine, yeni ürün lansmanlarına ve karlılığa 
olan odaklılığımızı sürdürdük. Yapı Kredi ola-
rak, 2010 yılının ilk yarısında büyüme, 
kârlılık, gider yönetimi, ticari verimlilik, aktif 
kalitesi ile sermaye, fonlama, likidite açısın-
dan başarılı sonuçlar elde ettik.

Büyüme tarafında ise özellikle perakende 
(bireysel ve KOBİ) ile kurumsal kredilerde 
sektörün üstünde bir performans sergiledik. 
Bunun yanında mevduatta da önemli bir 
büyüme yakaladık.

Müşteri odaklı hizmet anlayışımızı, yenilikçi 
genlerimiz, geniş hizmet ağı ve sektörde 
lider uygulamalarımız ile birleştirerek müşte-
rilerimizin ana bankası olmayı amaçlıyoruz.

Bu çerçevede 2010 itibariyle Yapı Kredi 
Perakende Bankacılık stratejimizi ürün bazlı 
satış yaklaşımından, müşteri odaklı satış 
anlayışına göre yenileyerek güçlendiriyoruz.

Müşterilerimize, tüm bankacılık ihtiyaçları-
nı tek bir bankadan karşılama olanağı sunu-
yoruz. Böylece müşterilerimizin ilk tercihi 
olma hedefimizi gerçekleştirmek için ilişkileri-
mizi derinleştiriyoruz.

2011 hedefleriniz neler? 
Kuruluşundan bu yana Türkiye ekonomisinin 
büyümesine katkıda bulunan lider bankalar-

dan biri olan Yapı Kredi, önümüzdeki 
dönemde de müşterilerinin yanında olmaya 
devam edecek. Bunun yanında en çok ter-
cih edilen banka olma vizyonuyla faaliyetleri-
mizi sürdürüyoruz. 

Önümüzdeki dönemde de Yapı Kredi, 
seçtiği segment ve ürünlerde, müşteri 
memnuniyetine, sürdürülebilir gelir büyüme-
sine ve kârlılığa odaklanarak, hacim/gelirler-
de sektörün üzerinde büyümesini ve kont-
rollü gider yönetimini ile verimliliği ön planda 
tutmayı sürdürecek.

Sektörün üzerinde büyüme hedefimizi 
gerçekleştirirken her alanda iddialı olmakla 
birlikte, sürdürülebilir gelir büyümesini de 
göz önünde bulundurarak özellikle KOBİ, 
ihtiyaç, konut, proje finansmanı kredilerine 
ve TL ticari kredilere odaklanacağız.

Perakende odaklı iş modelinden destek 
alarak ve ticari verimliliği artırarak sektörün 
üzerinde büyümeyi hedefliyoruz. Bunun 
yanında gelişmiş müşteri ilişkileri yönetimi 
ve yönetim bilgi sistemleri sayesinde artış 
gösteren ürün kullanım oranları, müşteri 
aktivasyonu ve ürün paketleri ile müşterileri-
mize ulaşmaya devam edeceğiz. 

Orta ve uzun vadede sektörün üzerinde sür-
dürülebilir büyüme elde etmek için şube ağı 
genişletme planını sürdüreceğiz. Önümüzdeki 
beş yıllık dönemde her yıl yaklaşık 60 şube 
açmayı amaçlıyoruz.

Gider yönetiminde şimdiye kadar başarıy-
la sürdürdüğümüz disiplinli yaklaşımla sahip 
olduğumuz insan kaynağını en verimli şekil-
de kullanacağız. Müşteri segmentlerimiz 
bazında alternatif dağıtım kanallarına odak-

Türkiye’de bir ilk olan 
Yapı Kredi Bankacılık 

Akademisi, bankacılık, kişisel 
gelişim, liderlik ve sosyal 

sorumluluk olmak üzere dört 
alana odaklanıyor. 
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DOSYA

Büyülü dünyalara 
açılan kapı İstanbul, 
tarihi yarımadası ile 
Dünya Kültür Mirası 
Listesi’nde yer alıyor.
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Son dönemde kültür mirası varlıklarımızla ilgili yaşanan 
gelişmeler gözleri, tarihin en önemli medeniyetlerine ev 

sahipliği yapan topraklarımız üzerinde yer alan ve UNESCO 
tarafından Dünya Kültür Mirası Listesi’ne alınan 

varlıklarımıza çevirdi.   

Bir ülkeyi ilgi çekici kılan, varlığının özünü 
oluşturan ruhu, o ülkenin kültürü verir. Kültür 
mirası o topraklarda yaşayan halkların tarihine 
ayna tutar. Tarihini bilmek, kendini tanımak 
için birçok ipucu sunarken önceki nesillerden 
bugüne taşınan kültürel ve doğal varlıkları 
kapsayan kültür mirası da, ortak bir geçmişi 
paylaşma bilinciyle halkları birbirine bağlar. 

Birleşmiş Milletler Eğitim Bilim ve Kültür 
Örgütü (UNESCO)’nun, kültürel ve doğal varlık-
ların gelecek nesillere ulaştırılabilmesi amacıyla 
belirlediği “Kültür Mirası” Listesi ise işte bu 
ortak geçmişi ortak bir bilinçle korumayı amaç-
lıyor. Liste, 1972 yılındaki genel UNESCO kon-
feransında hazırlanan 38 maddelik “Dünya 
Doğal ve Kültürel Mirası Koruma Antlaşması”nı 
imzalayan, Türkiye’nin de dahil olduğu 175’ten 
fazla ülkenin korumayı garanti ettikleri anıt ve 
sit arasından Dünya Mirası Kriterlerine uygun 
bulunanları kapsıyor. Antlaşmayı imzalayan 
ülkeler tarafından seçilen 21 ülke temsilcisinin 
oluşturduğu Dünya Miras Komitesi, aday gös-
terilen değerler arasından seçim yapıyor ve lis-
teyi oluşturuyor. Ayrıca komite, Dünya Miras 
Fonu’nu yönlendirerek listedeki değerlerin 
korunmasını da sağlıyor. 

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın 
UNESCO’nun Dünya Kültür Mirası listesine 
aldığı Divriği Ulu Cami ve Darüşşifası’nı ziyare-
tinin ardından ele alınan restorasyon projesi, 
yine listede bulunan Pamukkale’de Hieropolis 
kazısında mermerden yapılmış ve MS 3. yüz-

yıla ait, Roma dönemi eyalet yöneticisi olduğu 
tahmin edilen bir heykel kafası bulunması gibi 
gelişmeler, ülkemizde bulunan zengin kültür 
mirasının zenginliğini bir kez daha gözler 
önüne serdi. Ve gözler bir daha bu zenginlik-
lere çevrildi. 

Türkiye’den 9 Miras LisTede yer 
aLıyor

2009 yılı sonu itibariyle dünya genelinde 
UNESCO Dünya Miras Listesi’ne kayıtlı 689 
kültürel, 176 doğal, 25 hem kültürel hem 
doğal, toplam 890 varlık bulunmakta. Her yıl 
gerçekleşen Dünya Miras Komitesi toplantıları 
ile bu sayı daha da artıyor. Dünyanın en zen-
gin tarihine sahip topraklar üzerinde kurulu 
olan ülkemizde bugüne kadar UNESCO 
Dünya Miras Listesi’nde dokuz adet varlığımız 
kendisine yer buldu. Mevcut listedeki varlıkla-
rımız;  kültürel olarak, İstanbul’un Tarihi 
Alanları, Safranbolu Şehri, Hattuşaş-Hitit 
Başkenti, Nemrut Dağı, Xanthos-Letoon, 
Divriği Ulu Camii ve Darüşşifası, Troya Antik 
Kenti, hem kültürel, hem doğal miras olarak 
da Pamukkale-Hierapolis ile Göreme Milli 
Parkı ve Kapadokya’dan oluşuyor. Bununla 
beraber listeye girmeyi bekleyen uzun bir 
aday liste de var. Aday varlıklarımızı da listeye 
almak üzere çalışmalar sürerken hali hazırda 
listede bulunan dokuz kültür mirasımızı gelin 
yakından tanıyalım.

Bir üLkeyi eŞsiz kıLan                             

ParMak izi 
küLTür Mirası
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DOSYA

Tarihi aLanLarıyLa 
isTanBuL

2010 Avrupa Kültür Başkenti olmasıyla tüm 
dünyanın gözlerini bir kez daha üzerine 
çeken İstanbul, dünya metropolleri arasında  
coğrafi konumu ve binlerce yıllık kültürel 
mirasıyla ayrıcalıklı bir konuma sahip. M.Ö. 
7. yüzyılda kurulan bu tarihi kent, Asya ile 
Avrupa ve Karadeniz ile Akdeniz arasında 
Boğaz kıyısındaki stratejik  kavşak konumuy-
la, 2000 yıldır bir çok siyasi, dini ve kültürel 
etkileşime sahne oldu. Roma, Bizans ve 
Osmanlı gibi büyük İmparatorluklara baş-
kentlik yapan, görkemli bir geçmişe sahip 
olan İstanbul’un “Tarihi Yarımada” olarak 
anılan, kuzeyde Haliç, doğuda İstanbul 
Boğazı ve güneyde Marmara Denizi ile çevrili 
kısmı içinde yer alan bölgede pek çok kültü-
rel varlık var. 

İstanbul, 1985 tarihinde UNESCO Dünya 
Miras Listesi’ne 4 ana bölüm olarak dahil 
edildi. Bunlar; Hipodrom, Ayasofya, Aya İrini, 
Küçük Ayasofya Camisi ve Topkapı Sarayı’nı 
içine alan Arkeolojik Park; Süleymaniye 
Camisi ve çevresini içine alan Süleymaniye 
Koruma Alanı; Zeyrek Camisi ve çevresini 
içine alan Zeyrek Koruma Alanı ve Tarihi 
Surlar Koruma Alanı’nı içeriyor.

Bir Müze kenT
safranBoLu  

Coğrafi konumu nedeniyle çok eski devirlerden beri yerleşim gören 
ve Osmanlı zamanında 17. yüzyılda İstanbul-Sinop yolu üzerinde 
olması nedeniyle tarihteki en önemli dönemini yaşayan Safranbolu, 
klasik Osmanlı kent mimarisini yansıtan tarihî evleri ile ünlü. 
UNESCO’nun 1994 yılında bütünüyle Dünya Miras Listesi’ne aldığı 
kentin sit alanı ilan edilen eski şehir merkezinde bir özel müze, 25 
cami, 5 türbe, 8 tarihi çeşme, 5 hamam, 3 han, 1 tarihi saat kulesi,  
1 güneş saati ile yüzlerce ev ve konaktan oluşan tescilli 1.008 adet 
tarihi eserle birlikte ayrıca höyükler, tarihî köprüler ve kaya mezarları 
bulunuyor. 

Karadeniz kıyılarını, Batı, Kuzey ve Orta Anadolu’ya bağlayan yol 
üzerinde yer alan ve ismini, bölgede yetişen ve nadir bir bitki olan 
safrandan alan 3 bin yıllık tarihi geçmişi olan bu müze kent, Türk 
kentsel tarihinin bozulmamış bir örneği.  14. yy’ın başlarından bu 
yana Türklerin hakimiyetinde olan Safranbolu, özellikle 18. yüzyılda 
Asya ve Avrupa arasındaki ticaretin önemli bir merkeziydi. Geleneksel 
şehir dokusu, ahşap yığma evleri ve anıtsal yapılarıyla bütünü sit alanı 
ilan edilmiş ender kentlerden biri. 

Yapımından günümüze 
dek İstanbul’da yaşanan 
yüzden fazla depreme 
rağmen duvarlarında en 
ufak bir çatlak 
oluşmayan 
Süleymaniye Camii, 
Klasik Osmanlı 
Mimarisinin en önemli 
örneklerinden.

İstanbul tam bir 
medeniyet beşiği. Farklı 
dinlerin bir arada 
yaşandığı şehirde Aya 
İrini de önemli 
figürlerden biri. 
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hiTiT BaŞkenTi
haTTuŞaŞ  
  
İlk organize devleti kuran Hitit uygarlığının 
başkenti Hattuşaş, Boğazköy’de bulunuyor. 
1986 yılında UNESCO Dünya Miras 
Listesi’ne alınan Hattuşaş, bölgede yüzyıllar 
boyu çok önemli bir merkez oldu. Yazılı 
kayıtlarda ilk Hitit kralı olan Anitta tarafından 
M.Ö. 1700’lerde alınıp yine Anitta tarafından 
yıkılan şehir, yüzyıl kadar sonra I. Hattuşili 
tarafından tekrar kurularak Hitit’in başkenti 
yapıldı. 

Bölgede 400 yıl hüküm süren Hitit 
Uygarlığı’nın başkenti olmadan önce ilk yer-
leşimin Kalkolitik çağda başladığı, ilk Tunç 
çağında Hattilere ve daha sonra Asur ticaret 
kolonilerine ev sahipliği yapan Hattuşaş’da 5 
bin yıl öncesine ait kültürel verilere rastlanı-
yor. Hititlerle Mısırlılar arasında yapılan ve 
tarihe ışık tutan Kadeş Antlaşması metin tab-
letleri bunlardan biri. En az Mısır Uygarlığı 
kadar eski ve zengin bir uygarlık olan Hitit 
Uygarlığı’nın en önemli bir diğer bölgesi ise, 
Yazılıkaya Açık Mabedi. Kaya yüzeyine yüze 
yakın tanrı, tanrıça, hayvan ve hayal ürünü 
yaratıkların işlendiği Yazılıkaya Tapınağı, 
Hattuşaş’ın en büyük ve etkileyici kutsal 
mekanı. Mabet, şehrin dışında yer alan yük-
sek kayalar arasında saklanmış.   

TanrıLarın daĞı
neMruT

Yeryüzünde güneşin doğuş ve batışının gözlendiği en güzel yer 
olduğu da söylenen Nemrut Dağı, Suriye’nin kuzeyinde M.Ö. 1. yüz-
yılda kurulmuş bir krallık olan Kommagene’nin en önemli kralı 
Antiochus’un yeni bir din yaratmak amacıyla zirvesinde yapımına 
başladığı görkemli kutsal alan ve mezar anıta ev sahipliği yapıyor. 
Antiochos, batıdaki Yunanlılarla doğulu Perslerin dinini birleştirip yeni 
bir dünya dini yaratmayı ve bu dinin Nemrut’tan tüm dünyaya yayıl-
masını sağlayarak dünyaya hükmetmeyi hedefliyordu. 

Bugüne kadar gelmeyi başlayan görkemli kalıntılar, Antiochos’un 
Tümülüsü ile kutsal alanlar, dev heykeller, Arsameia yani Eski Kale, 
Yeni Kale, Karakuş Tepe ve Cendere Köprüsü’nden oluşuyor. 
Anıtsal heykeller doğu, batı ve kuzey teraslarına yayılıyor. Kutsal 
merkez olan Doğu teras en önemli heykel ve mimari kalıntıları bulun-
duruyor. 8-10 metre yükseklikteki dev heykeller Kireçtaşı blokların-
dan yapılmış. Nemrut Dağı’ndaki kutsal alanda heykellerin dışında 
birçok da kabartma bulunuyor. Ayrıca burada bulunan aslanlı horos-
kop bilinen en eski horoskoptur. UNESCO’nun Dünya Kültür Mirası 
listesine 1987 yılında alınan Nemrut Dağı dünyanın dört bir yanında 
ziyaretçileri çekiyor. 
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anTik Likya’nın Merkezi
XanThos ve LeToon

Antik Çağda dağlık Likya eyaletinin en 
büyük idari merkezi olan Xanthos, en eski 
ve en büyük kentiydi de aynı zamanda. 
Tarihi M.Ö. 1200’lere kadar geri giden, 
Xanthos ırmağının vadisinde kurulu kent, 
M.Ö. 545 yılındaki Pers istilasına kadar 
bağımsız bir şehir devletiydi. Pers istilasına 
karşı koyamayacaklarını anlayan Xanthos 
halkı önce tüm kadın ve çocuklarını öldür-
müş, sonra da kenti ateşe vererek ve bu 
alevlerin içine kendilerini atarak topluca inti-
har etmişlerdi. Kurtulanlar kenti yeniden 
kursa da 100 yıl kadar sonra Xanthos tek-
rar yandı. Felaketler kenti Xanthos daha 
sonra Romalıların, ardından da 7. yüzyıldaki 
Arap akınlarına kadar Bizanslıların egemen-
liğinde kaldı.  

Xanthos’a 4 km uzaklıkta bulunan 
Letoon ise Likya’nın dini merkezi konumun-
daydı. Bu kutsal alanda Leto, Apollon ve 
Artemis tapınakları ile birlikte, tapınakların 
güneyinde bazilika şeklinde bir kilise, bir 
manastır, bir çeşme ve bir de tiyatronun 
kalıntıları bulunuyor. Grek tarzı tiyatrosu 
günümüze değin korunmuş en önemli yapı-
sı.  Xanthos ve Letoon, UNESCO Dünya 
Miras Listesi’ne 1988 yılında birlikte alındı. 

ŞifaLı suLarın yaraTTıĞı  kuTsaL kenT
PaMukkaLe ve hieraPoLis

Şifalı kaplıcalarıyla antik çağlardan beri yerleşim gören bölge, 
Çaldağı’ndan gelen kalsiyum oksitli suların oluşturduğu eşsiz beyaz 
travertenleri ve antik Hierapolis kentiyle iç içe geçmiş hem doğal hem 
de kültürel bir miras olarak 1988’de Dünya Miras Listesi’ne alındı. 
Yüzyıllar boyunca her türlü rahatsızlığa iyi geldiğine inanılan kalsiyum 
tuzları ve karbondioksit gazı içeren 35°C sıcaklıktaki termal suyu 
sayesinde şifa arayan insanların oluşturduğu Hierapolis, Geç 
Helenistik ve erken Hıristiyanlık dönemlerine ait kalıntıları barındırıyor. 
Büyük Konstantin döneminde Frigya bölgesinin başkentliğini yapan 
kent Bizans döneminde ise Piskoposluk merkezi oldu.  Bergama 
krallarından Kralı II. Eumenes tarafından M.Ö. II. yüzyılda kurulduğuna 
inanılan ve “kutsal kent” olarak anılan Hierapolis, Hz. İsa’nın havarile-
rinden Aziz Filip’in burada öldürülmesi ve adına anıt mezar yaptırılma-
sıyla da inanç turizmi açısından da önem kazanıyor. Adını 
Bergama’nın efsanevi kurucusu Telephos’un karısı Hiera’dan aldığı 
söylenen Hierapolis, metal ve taş işlemeciliği, dokuma kumaşları ile 
de ünlü.

Xanthos

Letoon
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desTanLarın kenTi
Troya 

4000 yıllık tarihiyle dünyanın en ünlü arkeo-
lojik bölgelerinden biri olan Troya 1870 
yılında Alman arkeolog Heinrich Schliemann 
tarafından bulundu. Anadolu’da Çanakkale 
Boğazı’nın güney ucu yakınında, Hisarlık 
Tepesi üzerindeki bu görkemli ilk çağ ken-
tinde başlayıp aralıklarla 1938’e kadar sür-
dürülen kazılar sonucunda üst üste kurul-
muş dokuz kent katmanı ortaya çıkarıldı. 
Homeros’un İliada ile Odessa ve 
Vergilius’un Aeneas destanlarında, M.Ö. 
13. veya 12. yüzyılda Yunanistan’dan gelen 
Ispartalı ve Akyalı savaşçılar tarafından 
kuşatıldığı hikaye edilen kentin Troya VI ya 
da VII olduğu düşünülüyor. Ünlü Troya 
Savaşı’nın geçtiği düşünülen kent kalıntıları-
nın Anadolu ve Akdeniz dünyası uygarlıkları 
arasındaki ticari ve kültürel bağlantıların en 
belirgin göstergesi olduğu söylenebilir. Bu 
aynı zamanda Avrupa medeniyetinin gelişi-
mini en erken süreçlerden itibaren anlamak 
açısından da önemlidir. Troya’daki kazılar 
ayrıca gösterdiği katmanlaşma ile Avrupa 
ve Ege’deki diğer arkeolojik alanlar için 
referans görevi görüyor. Dünya Miras 
Listesi’ne 1998 yılında alınan arkeolojik 
kentte kazılar hâlen Tübingen Üniversitesi 
tarafından sürdürülüyor.  

isLaM MiMarisinden Bir BaŞyaPıT 
divriĞi uLu CaMi ve darüŞŞifası

Divriği ve civarında en erken yerleşim Hititler Dönemi’ne kadar iniyor. 
Bölgenin Mengücekoğulları’nın yönetimi altında olduğu en parlak 
döneminde Ahmet Şah ve eşi Turan Melek tarafından 1228-1229 yıl-
larında yaptırılan Ulucami ve Darüşşifa, 13. yüzyılda kadın-erkek eşit-
liğini de simgeleyen bir anıt olarak nitelendiriliyor. 

Özgün mimarisi, estetik, kültürel ve evrensel değeriyle Dünya 
Miras Listesine 1985 yılında alınan yapılar, İslam mimarisinin bu baş-
yapıtı iki kubbeli türbeye sahip olan ve yapımında mimar ve sanatkar 
olarak Ahlatlı Hürremşah ve Tiflisli Ahmet’in çalıştığı bir cami ve ona 
bitişik bir hastaneden oluşuyor. Mimari özelliklerinin yanı sıra, sergile-
diği zengin Anadolu geleneksel taş işçiliği örnekleriyle UNESCO’nun 
Türkiye’den Dünya Mirası Listesi’ne kabul ettiği ilk mimari yapı. Beş 
yapıdan oluşan bir külliyenin ana yapıları olan birbirine bitişik Ulu 
Cami ve Darüşşifa Mengücekoğulları’ndan günümüze ulaşan dünya-
nın en nadide eserlerden. 

Efsaneye göre, Troy 
kentinin ele 
geçirilmesinde 
kullanılan dev at, 
düşman askerlerini 
taşıyordu.  

GüzeL aTLar üLkesi
kaPadokya ve GÖreMe
Hem doğal hem de kültürel bir miras olarak 
1985’de Dünya Miras Listesi’ne alınan 
Göreme ve Kapadokya Milli Parkı, Orta 
Anadolu’nun volkanik bölgesinde yer alıyor.  
Miras Listesi’nde, Göreme Milli Parkı, 
Derinkuyu ve Kaymaklı Yeraltı Şehirleri, 
Karain Güvercinlikleri, Karlık Kilisesi, Yeşilöz 
Theodoro Kilisesi ve Soğanlı Arkeolojik 
Alanı yer alıyor. 

Kalkolitik dönemden beri yerleşim alanı 
olan ve doğa ile tarihin bütünleştiği 
Kapadokya bölgesi, Erciyes Dağı, Hasan 
Dağı ve Güllü Dağı’nın püskürttüğü volkan 
tüflerinin rüzgar ve yağmur suyu tarafından 
aşındırılmasıyla oluşan kaya şekilleriyle dün-
yanın en gerçeküstü manzaralarından birini 
barındırıyor. ‘Peribacaları’ denilen ve içleri 
oyularak oluşturulan evler ve kiliseler bölge-
yi putperestlerin zulmünden kaçan 
Hıristiyanlar için devasa bir sığınak haline 
getirdi. Persçe  “Güzel Atlar Ülkesi” anlamı-
na gelen Kapadokya, böylece 7-13. yüzyıl-
lar arasında Hıristiyanların yerleşmesiyle 
Hıristiyanlığın önemli bir merkezi haline 
geldi. 
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Üretimi Başarıyla 
Gerçekleştirdik,  
şimdi Sırada Satış Var
1967’de kurulan Tat Konserve aradan geçen 43 yılda Türkiye’nin en sevdiği ve en çok tercih 
ettiği gıda markalarını temsil eder hâle geldi. Tat Genel Müdürü Güçlü Toker’e göre şimdi 
hedef üretimin ardından satış sürecinde de daha başarılı bir şirket hâline gelmek… 

Güçlü Toker: “Tat çatısı 
altında bulunan Tat, 
Pastavilla, Maret ve Sek 
markaları şu anda ciddi 
pazar payına sahip 
duruma geldi.”
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Türkiye’nin en köklü firmalarından Tat, 2003 
yılında yaşanan birleşmelerle bir şirketten 
öte bir gıda grubunu ifade etmeye başladı. 
Tat, Pastavilla, Maret ve Sek markaları Tat 
Konserve Sanayii A.Ş. adı altında bir araya 
geldi ve Türkiye’nin en güçlü gıda grubunu 
oluşturdu. Türk tüketicisinin sofralarından 
eksik etmediği markalarıyla Tat’ı, Genel 
Müdür Güçlü Toker’den dinledik…  

Türkiye’nin en köklü firmalarından biri 
Tat… Artık bir salça ve konserve mar-
kasından öte bir gıda grubunu temsil 
ediyor. Türk gıda sektörü açısından 
Tat’ın önemi nedir?
Tat, 2003 yılına kadar Koç Holding’in gıda 
şirketlerinden biriydi. 2003 yılında Koç 
Holding’in diğer gıda markaları Maret, 
Pastavilla ve Sek, Tat Grubu şemsiyesi 
altında bir araya geldi. Tat ana şirket olur-
ken diğer şirketler de Tat’ın altındaki marka-
lar haline dönüştü. 1999 yılında Ata 
Grubu’yla Şanlıurfa’da başladığımız işte ise 
2006 yılında bir ayrılık yaşandı. Ata Grubu 
ile yollarımızı ayırdık. Şu anda yüzde 10’luk 
hissesi Amerikalı ortağımıza ait olmak üzere 
Tat ve Koç Holding buradaki çalışmanın 
diğer ortakları durumunda. 

Bahsettiğiniz bu marka birlikteliğinden 
nasıl bir sinerji doğdu?
Amacımız dört tane ufak şirketten bir tane 
büyük şirket meydana getirmekti. Gıda sek-
törünün büyük oyuncusu olarak işe devam 
etmek hedefi vardı. Biraz zorlandığımız yer-
ler oldu. Ama şu anda bu dört marka da 
Türkiye’de ciddi pazar payına sahip duruma 
geldi. Özellikle de Harranova’daki tesisleri-
mizle salça konusunda dünyada da daha 
iddialı bir şirket hâline geldik.

Tat’ın bünyesinde markalara baktığı-
mızda ürün gamında sürekli bir yenilik 
olduğunu görüyoruz. Ürün geliştirme 
sürecini nasıl gerçekleştiriyorsunuz?
Biz Tat olarak temel gıda ürünü üretiyoruz. 
Et, süt, makarna ve domates salçası bizim 
ana üretim kollarımız. Bu ana kolların topla-
mında ise 450 cins mal üretiyoruz. Bu ürün-
ler değişik şekillerde değişik amaçlarla kul-
lanılmak üzere tüketiciye sunuluyor.

Bizim ana hedefimiz esas ürünleri eko-
nomik ve kaliteli şekilde üretebilmek. Bu 
şekilde de kaliteli hammaddeden kaliteli 
diğer ürünleri üretiyoruz. Bugüne kadar 
kaliteli üretmek tarafını başarıyla gerçek-
leştirdik, şu anda ise başarılı bir satış şir-
keti haline gelmeye çalışıyoruz. Bunun için 

hak ettiği büyüklüğün çok daha altında. 
Gıda şirketleri olarak çok daha büyük cirolu 
şirketler haline gelmemiz gerekiyor. Bu bizi 
daha kuvvetli hale getirecek. Bu iş için 
gerekli her şey var. Türkiye zaten bir tarım 
ülkesi. Dolayısıyla esas önemli olan ham-
madde... Hammaddede böyle bir avantaj 
sağlandığı takdirde çok daha büyük ve 
iddialı bir gıda şirketi olmamak için hiçbir 
sebep yok.

Sektör için en önemli konuların başında 
ne geliyor? Hammadde mi? 
Hammadde tarafı kontrol altında tutulup 
verimli ve de ucuz bir ham madde sağlaya-
bildiğiniz zaman yeni ürün üretilmesi, yeni 
pazarlar kazanılması, daha büyük para 
kazanır hale gelmek mümkün oluyor. 
Hammaddeye sahip olmadığınızda ise dün-
yadaki hammadde fiyatları arttığı zaman 
sizin de hammadde maliyetiniz artıyor. Bu 
durumda da kâr marjının artması çok da 
mümkün olmuyor. 

Türkiye için gıda ve ziraat çok önemli. Bu 
iş için devletin yaptığı yatırımlar var. Bu işin 
paraya çevrilmesi lazım. Biz de bunun için 
uğraşıyoruz. 

Peki Tat olarak ham madde ihtiyacınızı 
nasıl karşılıyorsunuz?
Bizim dört tane hammaddemiz var: Maret 
için et, Sek için süt, Pastavilla için buğday 
ve Tat için domates… Bunlardan domatesi 
Şanlıurfa’da yaptığımız yatırımla tedarik 
etmeye başladık. Bu tesis tüm ihtiyacımızı 
karşılamıyor ama her sene daha da fazla 

de ürün gamının genişletilmesi, üreticiyle 
daha yakın daha sıcak bir iletişim kurul-
ması, malın daha çok satılması, daha 
fazla pazarlama çalışmasının yapılması 
gibi satışa dönük tarafımızı kuvvetlendir-
meye yönelik çalışmalar yer alıyor. Son bir 
buçuk senedir bu alanda da çalışmaları-
mız sürüyor.

Peki satışa yönelik bu çalışmalarınızın 
cironuza yansıması nasıl oldu? 
Bu çalışmaların satışlarımıza ciddi bir katkısı 
oldu. 2004 yılında 300 milyon civarında olan 
ciromuz 800 milyon civarına geldi. Bu zaten 
temeli sağlam olan bir şirket için çok ciddi 
bir büyüme. Aslında baktığınızda Türkiye de 
büyüyor, pazarlar da büyüyor. Biz gidişattan 
memnunuz, ama daha çok yolumuz olduğu-
nu düşünüyoruz.

Türkiye’de ve pazarda bir büyüme 
olduğunu söylüyorsunuz. Türkiye’deki 
durumu nasıl değerlendiriyorsunuz? 
Türkiye’de bizim gibi şirketlerin sayısı az. 
Büyük dediğimiz şirketler bile Türkiye’nin 

Türkiye’de bizim gibi şirketlerin 
sayısı az. Büyük dediğimiz 

şirketler bile Türkiye’nin hak 
ettiği büyüklüğün çok daha 

altında.



böyle bir açığın olduğunu ortaya koydu. 
Bahsi geçen şirkette bulunan bakteri aslın-
da o kadar da insan sağlığını etkileyen bir 
bakteri değildi. Çiğ yenmediği sürece, 
düşük ısı ve pastörizasyon seviyesinde yok 
olabilen bir bakteriydi. Ancak bu sayede iyi 
bir yangın tatbikatı yapılmış oldu. Bu tatbi-
katın neticesinde maalesef yangın musluk-
larının yerinde olmadığı, musluklarda su 
olmadığı ve yangın çıkış kapılarının kapalı 
olduğunu görmüş olduk. Bu işten alınacak 
en büyük ders bunların çalışır hale getiril-
mesi ve kontrollerin bu şekilde yapılıyor 
olması gerekir. İsim çıktıktan sonra bunun 
temizlenmesi çok zor. Bu şirket itibarı için 
çok önemli. Bu işin prosedürü çalıştırılıp, 
sorunun önlenmesi sağlanırsa her şey 
daha sağlıklı ilerler. Bu olay düzenlemelerin 
yapılmasına vesile olacak umuyorum. 
Bunun için hem özel sektörle hem de 
Tarım Bakanlığımızla görüş alışverişinde 
bulunuyoruz. Örneğin Tarım Bakanlığı’nın 
yeni bir projesi var. Bir şikayet hattı oluş-
turdu. Bu şekilde bir müşterinin herhangi 
bir lokantada yaşadığı sıkıntıyı Tarım 
Bakanlığı’na bildirmesine olanak sağlandı. 
Bu güzel bir başlangıç. Bunun yanında 
Tarım Bakanlığı Aralık ayının ortasından iti-
baren yapılan denetlemelerdeki sakıncaları 
da herkesle paylaşabiliyor olacak. Bu da 
doğru ve adil yapıldığı sürece çok olumlu 
bir adım. Bir sorun çıkmaması için tedbirle-
rin alınması ve sorun yaşandığında kolay 
çözülmesini sağlayacak adımların atılması 
gerekiyor.
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verim alıyoruz. Oradaki büyümemiz şirketin 
büyümesinden daha hızlı ilerliyor.
Maret için et dediniz… Türkiye içinden 
geçtiği dönemde kırmızı et konusunda 
önemli bir sıkıntı yaşıyor, fiyatlar düş-
müyor. Tat bu sıkıntıyı nasıl aşıyor? 
Et fiyatlarında meydana gelen yükseliş 
insanların hayvan besleyerek çok para 
kazanmalarından dolayı meydana gelmiyor. 
Hayvan beslemek tam tersine çok zor yapı-
lan bir iş. Et fiyatlarındaki yükseliş yeterli 
miktarda hayvan bulunmamasından kay-
naklanıyor. Çünkü masraflı ve zor bir iş 
olduğu için hayvancılık yapılmıyor. Burada 
masraf kalemlerini iyi belirleyip hayvan sayı-
sını artırmak gerekiyor. Çünkü masraflar bu 
kadar yüksekken fiyatlar tabi olmayan bir 
şekilde düşürüldüğü zaman bu işi yapanla-
rın sayısı daha da azalıyor. Bu durumda da 
dışarıya bağımlılık daha da artıyor. Ülkede 
hayvancılık zayıfladığı zaman yurt dışındaki 
fiyatı kabullenmek gerekiyor. Bir miktar 
piyasa ekonomisine güvenip kendi kendini 
düzenlemesini beklemek gerekiyor. 
Dışarıdan bir şokla fiyatlar düşürülünce 
sürekli fiyatları düşük tutmak da zorlaşıyor.

Peki Maret ne yapıyor?
Biz 200 kiloluk erkek besilik hayvan alıyo-
ruz. Bunları Şanlıurfa’daki tesisimizde 550-
600 kilo olana kadar besliyoruz. Ardından 
orada kesip parçalıyor ve satıyoruz. Bizim 
işimizin iyi olması için bu tesisin tam kapasi-
te olarak çalışıyor olması gerekiyor. Bunun 
yanında o hayvanı en ekonomik ve en kısa 
sürede uygun kiloya ulaştırmamız gerekiyor. 
Bizim bu operasyondaki para kazandığımız 
konu besi kısmı. Verimli olabilmek dünyayla 
rekabet ediyor olabilmek besi işini ucuza 
yaparak ucuza hayvan almaktan kaynakla-
nıyor. Biz bu tarafını iyi yaparak yeni tekno-
lojileri uyguluyoruz. 

Son günlerde basında yer alan haberler-
de hijyenik ve sağlıklı olmayan ürünler 
arasında Maret’in de adı geçmişti. Siz 
bu iddialar için neler söyleyebilirsiniz?
Mal verdiğimiz bir şirkette başka bir üretici-
den tedarik edilen mal nedeniyle bir sıkıntı 
ortaya çıktı. Aynı şartlarda bizim ürünlerimizi 
de saklayıp transfer ettiği için ortaya çıkan 
bir problemdi. Ama tabi bu sorunlar gıda 
sektöründe yaşanabiliyor. Örneğin kasaptan 
aldığınız kıymayı da sizin iyi saklamanız 
lazım. Tabağınızın temiz olması lazım, iyi bir 
şekilde pişirip yemeniz lazım. Bunların hep-
sinin doğru yapılması lazım. Gıda tedarik 
zinciri bunu gerektirir. Tarım Bakanlığı da 

Tat’ın Harranova’da bulunan 
tesisleri Türkiye’deki sayılı 
tesisler arasında yer alıyor. 
Tesislerde en gelişmiş teknoloji 
ve teknikler kullanılıyor.

bunu ısrarla söylüyor. Gıda maddesini top-
layan, işleyen, dağıtan herkesin sorumlulu-
ğu vardır. Buradan yola çıkarak biz kendi 
ürettiğimiz üründen eminiz. Tarım Bakanlığı 
da bu konu ortaya çıktıktan sonra geldi ve 
şirketimizde incelemelerde bulundu. 
Numuneler alındı. Sonuçlar da yazılı olarak 
tarafımıza iletildi ve ürünlerimizde bir sorun 
olmadığı da tekrar ortaya çıktı. 

Yani bir anlamda ortaya çıkan bu sorun 
sistemdeki eksikliklerden mi kaynaklandı?
Gıdada böyle sorunlar çıkabilir. Buna dün-
yanın her tarafında rastlanabilir. Burada 
önemli olan böyle bir problemden nasıl 
korunulduğu, bu sorunun halka ulaşmadan 
nasıl çözülebildiği… Bu ürünlerin takibinin 
sağlıklı şekilde yapılıyor olması gerekir. 
Bunu standart bir prosedürle izleyebilir hâle 
gelirsek gıda ve insan sağlığı sağlanabilir. 
Bu her gıda ürününde olabilir. Steril bir 
ortamda yaşamıyoruz. Bu nedenle de bu 
sorunları daha ortaya çıkmadan çözüyor 
olmak gerekiyor. Bu son olaylar Türkiye’de 
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Ziraat ve  besicilik sektörünün ihtiyaç duydu-
ğu yeni yöntem ve teknolojileri takip ederek 
katma değeri yüksek ürünleri yüksek verimle 
üretmeyi gerçekleştirmek, ülkemizin entellek-
tüel sermaye kalitesinin artırılması için önemli 
bir unsur olarak görülür. Bu alanda rekabet 
gücünü artıran insan gücünün yetişmesi için 
teorik ve bilimsel bilgiyi; gelişmiş tekniklerin 
kullanıldığı, sahada deneyimle buluşturabilen 
mühendisler ve veterinerler, yarın bu alanlar-
da da fark yaratabilirler. İşte bu noktadan 
hareketle Tat Konserve, iki yıldır çeşitli üni-
versitelerde başarılı mühendis ve veteriner 
adaylarına ülkemizdeki en ileri teknolojinin, 
öncü sulama ve yetiştirme teknikliklerinin  
kullanıldığı Harranova’daki tesislerinin ve 
domates tarlalarının kapılarını açarak, onları 
geleceğe hazırlıyor. 

Tat  Konserve ve Harranova Besi ve 
Tarım Ürünleri işbirliği ile gerçekleştirilen 
proje bazlı staj programında, öğrencilerin 
üniversite eğitimi esnasında edindikleri bilgi-
lerini iş başında uygulamaları sağlanıyor. 
Ayrıca onların bilgi ve beceri ve yetkinliklerini 
artırarak, koçluk sunarak gelişimlerine destek 
olunuyor. İşte bu destek sürecinin son halka-
sında Ankara Üniversitesi’nden iki veteriner 
adayı, Eğe Üniversitesi’nden ise üç ziraat  

mühendisi adayı Harranova’da Tat için üreti-
len domates tarlalarında ve Maret için et 
tedariği sağlayan besi çiftliğinde Temmuz –
Eylül döneminde çalıştılar. 

tat, yeni Fikirlere Gençlerle 
Birlikte yol alıyor…

Tat Konserve ve Harranova Besi ve Tarım 
Ürünleri geleceğin; genç ve yenilikçi genç-

lerle kurulacağına inanarak, onlara yatırımın 
en önemli misyon olduğu bilinci  
ile hareket ediyor. Gençler besicilik ve zira-
at açısından bugünün ileri teknolojilerini 
yerinde görerek uygularken, başlangıç çıta-
sını yukarı çekiyorlar. Bu noktadan yeni 
fikirlerle yeni ufuklara yol alacak genç 
mühendisler ve veterinerler, Tat’ta yeni 
projeler üretmek için ideal birikime sahip 
olarak ilerliyorlar. 

HarranoVa’nın kapıları 
ÜniVerSitelilere açıldı
Tat Konserve, Genel Müdür Güçlü Toker’in dünyanın sayılı üreticileri arasında olarak 
gördüğü Harranova Tesisleri’nde, geçen yıl başlattığı üniversitelerle işbirliği çalışmasını 
bu yıl da sürdürerek, teorik bilgiye sahip öğrencileri işin mutfağında istihdam etti. 

ErdEm ÜrÜncÜ
EgE ÜnivERsitEsi 

ZiRaat  
FaKÜltEsi  

3. sınıF öğREnCisi

“… Harranova, bugüne 
kadar gördüğüm en 

büyük ve modern 
tarım işletmesi. 

Laboratuarı, besi 
çiftliği ve arazisiyle 

tam bir bütün olarak 
çalışan saat gibi bir 

işletme.”

Arif KArA
anKaRa ÜnivERsitEsi 
vEtERinER FaKÜltEsi 

4. sınıF

“… Çiftlikte  besi 
bölümünde ve 

kesimhanede çalıştım. 
Burada çalışmak 
benim için büyük 

tecrübe ve adım oldu, 
mühendis olduğumda 
tekrar buraya dönüp, 

bu işletmede çalışmayı 
çok arzu ederim.”

Aziz IşIK
EgE ÜnivERsitEsi 
ZiRaat FaKÜltEsi  

3. sınıF

“… Burada toprağın 
hazırlanmasından, 

tohumun ekilmesine, 
hasata kadar her 

alanda çağdaş 
yöntemler ve makine 

kullanılıyor. Teorik 
bilgimin, 

uygulamasını yapma 
fırsatı buldum.”

ErAy şimşEK
EgE ÜnivERsitEsi 

ZiRaat  
FaKÜltEsi  

3. sınıF 

“…Şu an kendimi 
sınıfımdaki diğer 

arkadaşlarımdan bir 
adım önde görüyorum.  
Edindiğim tecrübeleri 

üniversitedeki 
arkadaşlarım ve 
hocalarımla da 
paylaşacağım.”

UğUr PArlAK 
anKaRa  

ÜnivERsitEsi 
vEtERinER  
FaKÜltEsi  

4. sınıF 

“… Bu işletmede 
tahmin ettiğimizden 

çok fazla şey öğrendik. 
Kesimhanesi bizim 

umduğumuzdan daha 
güzel, daha hijyenik ve 
mükemmel bir işleve 

sahip.” 

ÜnivErsitElilErin hArrAnovA AnIlArI...

Yaz dönemi 
stajlarını Tat’ın 
Harranova’daki 
tesislerinde 
gerçekleştiren 
öğrenciler, staj 
sonunda 
sertifikalarını 
aldılar.



TOPLUMSAL SORUMLULUK

24  BizdenHaberler

Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa V. Koç ile 
görüştük.

“Kan Bağışı Kampanyası” ne zaman 
başladı? Ülkem İçin Projesinin beşinci 
yıl uygulaması olarak kan bağışını seç-
menizin sebebi nedir?
Ülkem İçin Projesi kapsamındaki kampan-
ya her yıl, Koç Topluluğu’nun kuruluş yıl-
dönümü olması nedeniyle 31 Mayıs günü 
başlar. Topluluğumuzun kuruluş yıldönü-
münü toplumsal sorunlarımıza çözüm 
geliştirerek kutlamaktan ayrıca heyecan ve 
mutluluk duyuyoruz. Bu sene de kampan-
yamızı kan bağışının hayati önemi konu-
sunda farkındalık yaratarak, ülkemizdeki 
düzenli ve gönüllü kan bağışçısı sayısının 
artması amacıyla gerçekleştiriyoruz.

Kampanyanın eşzamanlı olarak gerçek-
leşen iki ayağı bulunuyor. Bir taraftan, tüm 
Koç Topluluğu şirketlerimizin genel müdür-
lükleri ve tesislerindeki çalışanlarımız, diğer 
taraftan 81 ildeki Ülkem İçin Elçisi bayileri-
miz öncülüğünde ve Kızılay’la işbirliği için-
de kampanyalar düzenliyoruz. 
Kampanyanın ilk etabında, öncelikle Kızılay 
ekipleri tarafından tüm çalışanlara kan 
bağışı konusunda eğitimler verildi. 
Ardından da Topluluk çalışanları ve bayileri 
kan bağışında bulundular. 

Kan, geçmişten günümüze tek kaynağı 
insan olan ve elde edilmesi için başka alter-
natifi olmayan eşsiz bir tedavi aracı. 
Türkiye’de yılda 1 milyon 800 bin ünite 
kana ihtiyaç duyuluyor ve bu sayı her geçen 
gün artıyor. Gelişmiş ülkelerde nüfusun %5’i 
gönüllü kan bağışında bulunurken 
Türkiye’de ise bu oran sadece % 1.5’te 
kalıyor. Gelişmiş ülkelerde toplanan kanın 
%82’si gönüllü kan bağışçılarından sağlana-
rak tüm tarama testlerine tabi tutulabilirken, 
ülkemizde bu oran gezici ekiplerin katkısı ile 
ancak %33’e ulaşabiliyor.

Dolayısıyla düzenli kan bağışçılığının yay-
gınlaşması son derece önemli bir konu.

Koç Topluluğu üyeleri dört ayda kaç 
ünite kan bağışı yaptı ?
Koç Topluluğu çalışanları, Kızılay’ın bugüne 
kadarki en büyük kampanyasına imza attı. 

Projenin 2010 uygulamasında bu doğ-
rultuda kan bağışının insan hayatındaki 
önemi ile ilgili farkındalık yaratılması bu 
sayede de gönüllü, bilinçli ve düzenli kan 
bağışçısı sayısının artırılmasını amaçlandı. 
“Ülkem İçin Kan Veriyorum 
Kampanyası”nda gelinen nokta ve alınan 
sonuçlar hakkında, ilk kan bağışını yaparak 
bu konuda öncü rolü üstlenen Koç Holding 

“Ülkem İçin” Projesi, Koç kültürünün çok 
önemli bir parçası olan sosyal sorumluluk 
bilincini, yaklaşık 75 bin kişilik büyük Koç 
ailesinin tüm bireylerine aşılayabilmek ama-
cıyla yola çıkan bir çatı proje. Bu proje 
çatısı altında, Koç Topluluğu bayileri ve 
çalışanları Türkiye’nin farklı bir sorununa 
odaklanıyor ve o konuda projeler üreterek 
çözümün bir parçası olmaya çalışıyor. 

Yaşam  
Sorumluluk 
Gerektirir 
Koç Topluluğu çalışanları ve bayileri “Ülkem İçin Kan 
Veriyorum” kampanyasında ikinci kez kan vererek 
düzenli kan bağışçısı olmak için ilk adımı attı. 
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31 Mayıs-30 Eylül arasındaki 4 aylık 
dönemde 21 bin 215 ünite kan bağışında 
bulunarak ulusal kan stokumuz için önemli 
bir katkı sağladık. Kampanyaya verdikleri 
destek ve katılım için Topluluk çalışanlarına 
ve 81 ilde ’Ülkem İçin Elçisi’ olarak projeyi 
yürüten bayilere de gönülden teşekkür edi-
yorum. Kampanyamızın ikinci etabında 
yine kendilerine önemli görevler düşüyor. 

Kampanyanın ikinci etabında yeniden 
kan vererek altını çizmek istediğiniz 
noktayı anlatır mısınız?
Önemli olan bir defaya mahsus bir kampan-
yayla kan toplamak değil, düzenli bağışçı 
sayısını kalıcı biçimde artırmak. Bu bağlamda 
yeniden yaptığım kan bağışı ile dikkat çeke-
rek kampanyanın ikinci döneminde yürütüle-
cek çalışmalar için kamuoyuna destek çağrı-
sında bulunuyorum. 

İlk kampanyamızda kan bağışı yapan 
Koç Topluluğu çalışanları ve bayilerinin 
kampanyanın yeni döneminde de ikinci kez 
kan bağışında bulunarak gönüllü, düzenli 
kan bağışına desteklerini sürdürmelerini ve 
Kızılay’ın ’düzenli bağışçı’ listesine girmele-
rini umuyoruz. 81 ildeki bayi teşkilatımız da 
düzenleyecekleri kampanyalarla çevre-
lerini bu yönde bilinçlendirmeye ve 
düzenli kan bağışçıları 
kazanmaya devam 
edecekler.

Kampanyanın 
Koç Topluluğu 

Kampanyanın ikinci 
etabının ilk kan bağışı 

Mustafa V. Koç tarafın-
dan yapıldı.

Vehbi Koç’un hatırası

“heDeFe  
çoK YaKLaŞtıK”
Kampanyanın ikinci etabının basın top-
lantısında konuşan Türk Kızılayı Genel 
Başkanı Tekin Küçükali, “4 ayda bu 
kampanya ile Türkiye’nin kan stokunda 
yüzde 6’lık bir artış sağlandı. Koç 
Topluluğu’nun kan bağışı kampanyası 
sayesinde ilk kez ramazan ayında hiç bir 
hastanede kan sıkıntısı yaşanmadı” dedi. 
Küçükali, şöyle devam etti, “Ramazan 
ayında 2007 yılında 38 bin 560 ünite kan 
toplanmış. 2008’de bu rakam 47 bine 
çıkarken, 2009’da büyük kampanya yap-
mamıza rağmen rakam 58 bin 873’e 
çıktı. Ancak 2010 yılında sadece Koç 
Topluluğu ile kampanya yaptık ve bu 
ramazanda 61 bin 271 ünite kan toplan-
dı. İlk defa bu ramazanda hiç bir hasta-
nede kan sıkıntısı yaşanmadı. 2010 yılın-
da 1 milyon 100 ünite kan toplamayı 
hedefliyorduk şu ana kadar 788 bin 673 
bin ünite toplandı.”
Bugüne kadar çok çeşitli kurum ve kuru-
luşlarla kan bağışı konusunda kampan-
yalar yürüttüklerini belirten Küçükali, 
Türkiye’de 200’e yakın kurum ve kuru-
luşla ön protokoller imzalayarak, kan 
konusunda ciddi çalışmalar yaptıklarını 
ancak ilk defa Türkiye’de bu kadar 
düzenli ve bu kadar disiplinli bir grupla 
çalıştıklarını ifade ederek sözlerini şöyle 
tamamladı: “Bizim raporlamamız gere-
ken haftalık kan alımlarını bizden önce 
raporlayarak bize gönderdiler. Biz de 
buradaki eksiklerimizi gördük ve rapor-
lar hazırlayacağız.” 

Vehbi Koç, yıllar önce, Kızılay’ın Yönetim Kurulu Üyesi olduğu dönemde Kızılay’daki 
ambulans eksikliğini hissediyor. O dönemlerde hastalar ve yaralılar at arabalarıyla ilkel 

yollarla taşınıyor. Bu duruma çözüm bulmak isteyen Vehbi Koç, bir ambulans çizimi yapı-
yor ve bu çizimleri Kızılay’a hediye ediyor. 1938 model Ford’dan yapılan o ilk ambulans 

ise bugün Ankara’daki Kızılay Müzesi’nde sergileniyor. “Ülkem İçin Kan Veriyorum” 
kampanyasının duyurulduğu ilk basın toplantısında bu anıyı katılımcılarla paylaşan Türk 
Kızılayı Genel Başkanı Tekin Küçükali, ikinci toplantıya bu ambulansı da getirerek bir de 

sürpriz yaptı. 

ile sınırlı kalmaması ve düzenli kan bağışçısı 
olma alışkanlığının Türkiye geneline yaygın-
laştırılmasına da destek veriyoruz. ’Ülkem 

İçin Kan Veriyorum‘ kampanya-
mızın ikinci etabında illerde 
bayilerimiz tarafından yürütü-

len kampanyamızı kamuo-
yuna da açtık. Tüm 
duyarlı vatandaşlarımızı 

bu önemli göreve, kan bağışı yapmaya, 
gönüllü ve düzenli bağışçı olmaya davet 
ediyorum. 

Kampanyanın kamuoyuna açılması 
süreci nasıl gerçekleşti? Neden böyle 
bir karar alındı?
Hedefimiz ve dileğimiz, bu son derece 
önemli konuda kampanyaya katılımın 
bizimle sınırlı kalmaması, bu bilincin ve 
düzenli kan bağışçısı olma alışkanlığının 
ülkemiz geneline yayılması. Yaşam sorum-
luluk gerektirir. Koç Topluluğu olarak, bu 
sorumluluğu yerine getirmek için üzerimize 
düşen görevleri yapmaya ve ülkemizin tüm 
sorunlarıyla ilgili olarak, gücümüz yettiğin-
ce, elimizi taşın altına koymaya devam 
edeceğiz.
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1949-50 yıllarında Florence Nightingale 
Hemşirelik Yüksek Okulu’nun kurulmasında da 
çalışmış olan Arsel, izleyen yıllarda geçirdiği 
rahatsızlık nedeniyle yıllarca yurtiçinde ve dışın-
da çok çeşitli hastanelerde geçirdiği ameliyat-
lar ve gördüğü tedaviler nedeniyle, birçok dok-
tor ve  hemşireyle tanışır. Arsel, iyi bir hemşire-
nin tedaviye ne kadar olumlu etkisi olduğunu 
farkeder. Bununla beraber mesleğe verilen 
önem açısından Türkiye ve yurt dışındaki farklı-
lıkları da gözlemler. 

Mesleğe gönülden inanan Arsel, 1974 yılın-
da Vehbi Koç Vakfı’nın desteğiyle bir 
“Hemşirelik Fonu” ile “Hemşireler Komitesi”  
kurarak Türk hemşireliğini desteklemeye karar 
verir. İncelemeler sonucunda kendine iki hedef 
koymuştur: Türkiye genelinde hemşirelik mes-
leğini desteklemek ve kendi hemşirelik okulunu 
ve eğitim merkezini kurarak katkıda bulunmak.

Hemşirelerin, özellikle de sahada çalışmakta 
olan hemşirelerin ihtiyaç duydukları bilgi ve 
becerilerini yenilemek, güncelleştirmek üzere 
kurslar açmak ve Araştırma” imkanlarını sun-
mak amacıyla 1992 yılında “Semahat Arsel 
Hemşirelik Eğitim ve Araştırma Merkezi” 
(SANERC) kurulur. 2010 Eylül sonu itibari ile 
SANERC kapsamında açılan kurslara 8 bin 
679 hemşire katıldı.

Ardından 1999 yılında USA Johns Hopkins 
Hemşirelik Yüksek Okulu’ndan alınan danış-
manlık doğrultusunda Koç Üniversitesi 
Hemşirelik Yüksek Okulu eğitime açılır. Her yıl 
25 yetenekli öğrencinin kabul edildiği Koç 
Üniversitesi Hemşirelik Yüksek Okulu’nda, ola-
nakları kıt öğrencilerin bir kısmı da burslu ola-
rak eğitiliyor. Okulda bugün öğrenci adedi de, 
eğitim ücretini ödeyen öğrenci sayısı da arttı. 

Hemşireliğin Sağlık 
Hizmetlerindeki Yeri Önemli  

Bugün hâlen büyük bir inanç ve adanmışlıkla 
Vehbi Koç Vakfı, Koç Üniversitesi bünyesinde-
ki Hemşirelik Eğitim ve Araştırma Merkezi’nin 

Koç Holding Yönetim Kurulu 
Üyesi ve Vehbi Koç Vakfı 
Yönetim Kurulu Başkanı 
Semahat Arsel, aynı zamanda 
Koç Üniversitesi bünyesindeki 
Hemşirelik Eğitim ve 
Araştırma Merkezi’nin 
(SANERC) kurucusudur.

Geleceğin 
Hemşireleri 
YetişiYor
Semahat Arsel, hemşirelik mesleğinin gelişimine katkıda 
bulunmayı amaç edinmiş, bu mesleğe olan gönülden 
inancıyla yıllardır çaba harcayan bir isim.  36 yıldır 
hemşirelik mesleğinin sorunlarının çözülebilmesinde, 
yasaların güncelleşme çalışmalarında, eğitim kalitesinin 
iyileştirilebilmesinde, derneklerinin kuvvetlenmesinde, 
hemşirelere her türlü desteği vermeye çalıştı ve çalışmakta.
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(SANERC) kurucusu olan Arsel, hemşirelik 
mesleğinin sağlık hizmetlerinde önemli bir yeri 
olmasına rağmen Türkiye’de hastabakıcı ile 
farkının ayırt edilmesinde zorlanılan, değerini 
bulamamış mesleklerden biri olduğunu düşü-
nüyor. Mesleğin gelişiminde eğitimin önemine 
inanıyor. Hemşire adaylarının teorik ve klinik 
uygulamalarını beraber yürütecekleri, meslekle 
ilgili gelişmeleri takip edebilmek ve kendini 
geliştirebilmek anlamında dış basını ve yayınları 
takip edebilecek, yurtdışında sıkıntı çekmeye-
cek seviyede özellikle de çok kuvvetli İngilizce 
ve bilgisayar öğrenecekleri bir eğitim görmele-
rini istiyor.

Arsel’in kurduğu fonun geliriyle hâlen her yıl 
70’in üzerinde Hemşirelik Yüksek Okulu 
öğrencisine aylık burs veriliyor. Ayrıca hemşire-
lik mesleğini geliştirici araştırma ve projelere 
maddi destek verilirken mesleğin gelişmesine 
katkı sağlayacak sempozyum, kongre, seminer 
faaliyetlerine de önemli fon aktarılmakta. 

SemaHat arSel Hemşirelik 
konferanSı, türk Hemşireliğini 
dünYaYa tanıtıYor

1999 yılında Johns Hopkins Üniversitesi 
Hemşirelik Okulu’nun danışmanlığında kurulan 
ve ilk 10 yılda eğitimde hedeflediği kaliteyi 
yakalayan Koç Üniversitesi Hemşirelik Yüksek 
Okulu, ikinci 10 yıllık dönemde uluslararası 
okullarla işbirliği ve görüş alış-verişi yapacak 
düzeye ulaşmayı hedefliyor. Bugün yalnız 
Türkiye’de değil dünya genelinde yüksek stan-
dartta olarak kabul edilen Koç Üniversitesi 
Hemşirelik Yüksek Okulu, SANERC, American 
Nurse Credentialing Center (ANCC)’den akre-
ditasyon almayı ve uluslararası arenada Türk 
hemşireliğini tanıtmak amacıyla 2009’da başla-
tılan “Semahat Arsel Konferans” dizisine, her 
yıl dünyanın en tanınmış, saygın hemşire lider-
lerinden birini davet ederek Türkiye’yi ve 
Türkiye’deki hemşirelik faaliyetlerini tanıtıyor.

ikinci buluşma...

21 Ekim’de gerçekleşen Semahat Arsel 
Hemşirelik Konuşmaları’nın açılış konuşmasını 
Okul Direktörü Prof. Elizabeth Herdman yaptı. 
Konferansta, tarihçi Doç. Dr. Yavuz Selim 
Karakışla, Türk Hemşirelik tarihi hakkında ve 
Koç Üniversitesi HYO’nun kuruluş aşamaların-
da görev almış mesleğe değerli katkıları olan 
Gülsevim Çeviker ise 1995 yılında Vehbi Koç 
Vakfı’na devredilen ve 1999 yılında da Koç 
Üniversitesi Sağlık Yüksek Okulu’na dönüştü-
rülen Amiral Bristol Hemşirelik Okulu’nun tarih-
çesi hakkında bilgi veren konuşmalar yaptı. 

takip ediliyor ve önemseniyor” dedi. Hemşirelik 
mesleğinin, ülkenin gelişmişlik durumundan 
bağımsız olarak her dönemde ve her coğraf-
yada büyük önemi olduğunu ifade eden 
Rafferty, “Bu mesleğin gelişimi, toplumda 
değer kazanması için atılan her adım çok 
önemli” dedi. 

Rafferty, 1860 yılında Londra’da Florence 
Nightingale tarafından kurulan ve dünyadaki ilk 
profesyonel hemşire okulu olan King’s 
College’da Florence Nightingale Hemşirelik ve 
Ebelik Okulu Dekanlığı görevini 2004 yılından  
bu yana yürütüyor. Doktorasını Oxford 
Üniversitesi’nde modern tarih alanında yapan  
ve Pennsylvania Üniversitesi’nde 1 yıl Harkness 
Fellowship olarak çalışan Prof. Rafferty, bu sıra-
da, Linda Aiken ile birlikte, Clinton Sağlık 
Reform çalışmalarında yer aldı. Araştırmalarını 
ulusal ve ulusalararası alanda sağlık hizmetleri-
nin sunumu, sağlık politikaları ve tarih üzerine 
yoğunlaştıran Prof. Rafferty’i 1988 yılında 
Nursing Times’ın Uluslararası Hemşirelik 
Ödülünü aldı. Ayrıca, Virginia Universitesi’nden 
Agnes Dillon ödülünü alan ve Amerikan 
Vatandaşı olmayan ilk kişi olan Prof. Rafferty  
2009 yılında ise Commander of the British 
Empire ile Yeni Yılın Onur Listesi’nde yer aldı.  

konuk konuşmacı raffertY: 
“SemaHat arSel, bu meSlek için 
çok Önemli bir iSim”

Konferansın bu seneki misafir konuşmacısı 
Prof. Anne Marie Rafferty oldu. Rafferty, 
Semahat Arsel’e ithaf edilen böyle bir etkinliğe 
katılmaktan duyduğu memnuniyeti ifade ede-
rek, “Kendisi belki tevazu gösterebilir ama, 
Semahat Arsel’in bizim mesleğimiz adına çok 
önemli girişimleri bizim dünyamızda yakından 

Her yıl 70’in üzerinde 
öğrenciye burs ve  hemşirelik 
mesleğini geliştirici projelere 

maddi destek verilmesinin 
yanında mesleğin 

gelişmesine katkı sağlayacak 
faaliyetlere de önemli fon 

aktarılmakta. 

Semahat Arsel 
Hemşirelik 

Konferansı’nın bu 
seneki konuşmacısı 

Prof. Anne Marie 
Rafferty  oldu.
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Milli Eğitim Bakanlığı 
ve Koç Holding işbirliği 
ile olanakları kısıtlı 
başarılı öğrencileri 
Meslek Liselerine 
yönlendirme, onlara 
staj ve iş imkanı 
sağlama hedefiyle yola 
çıkan “Meslek Lisesi 
Memleket Meselesi” 
Projesi 5. yılında daha 
büyük hedeflere doğru 
koşuyor. 

MLMM’nin GündeMi  
5. YıLında daha da Yoğun



BizdenHaberler  29

Model Projeler 
Yaratmaya 
devam 
Meslek Lisesi Memleket 
Meselesi, proje yarışmalarıyla da 
okul/işletme işbirliğine yönelik 
iyi örnekleri desteklemeyi 
sürdürüyor.   

işbirliği 
deneyimleri 
Paylaşıldı 
MLMM Projesi kapsamında ilk 
kez bir araya gelen okul 
temsilcileri ve Meslek Lisesi 
Koçları projenin geleceğini 
konuştu. 

Yeni Koçlar ile 
Yeni eğitim 
dönemi Başladı 
Yeni Meslek Lisesi Koçları’nın 
katılımı ile 354 kişiye ulaşan 
MLMM gönüllüleri için  
“15. MLK ve Gönüllü Eğitimi” 
Koç Holding’de gerçekleştirildi.

“Meslek Lisesi Memleket Meselesi” Projesi kap-
samında üç yıldır düzenlenen, mesleki ve teknik 
eğitim alan öğrencilerin yaratıcılık, girişimcilik, 
analitik düşünce, zaman yönetimi ve rekabet 
etme yeteneklerini kullanacakları MLMM Proje 
Yarışması’na bu yıl da Türkiye’nin değişik illerin-
deki meslek liselerinden yoğun katılım oldu. 
Mesleki eğitimin kalitesinin iyileştirilmesi ve mes-
lek edinmenin önemini vurgulayan fikirler geliştiri-
len bir proje üretimi platformu olarak tasarlanan 
MLMM Proje Yarışması bu yıl “Mesleki Eğitimin 
Geleceği Senin Geleceğin!” teması ile gerçekleş-
tirildi.

Yarışmanın ön başvuruları 81 ilden 70 proje-
nin katılımıyla gerçekleşirken; ön değerlendirme 
sonucunda 24 proje bir üst etaba geçmeye hak 
kazandı. “Değerlendirme Komitesi”nin gerçekleş-
tirdiği puanlama sonucunda üç proje seçildi. 
Yarışmaya Kocaeli Gebze Ticaret Meslek 
Lisesi’nden “E-Stajyer Projesi” ile katılan ekip ipi 
göğüsledi ve birinci seçildi. İkinci sırayı ise “3 
Boyutlu Koordinat Ölçüm 3D-CMM ve Metalurjik 
Muayene Teknisyenleri Yetiştirme Projesi” ile 
Kocaeli Karamürsel 100. Yıl Endüstri Meslek 
Lisesi elde etti. Mersin Tarsus İMKB Endüstri 
Meslek Lisesi de “Network Sistemleri Ar-Ge 
Laboratuarı Projesi” ile üçüncü oldu. Yarışmada 
birinci seçilen Kocaeli Gebze Ticaret Meslek 
Lisesi aynı zamanda, projenin hayata geçirilmesi 
için Koç Holding’in sağladığı 20.000 dolarlık 
uygulama desteğinin de sahibi oldu. İlk üçe giren 
ekipler Microsoft tarafından ayrıca 10.000 dolar-
lık yazılım desteği ile ödüllendirildi.

22-23 Temmuz tarihlerinde Koç Üniversitesi’nde 
düzenlenen “MLK ve Okul Temsilcileri 
Buluşması”nda 175 okul temsilcisi, 137 MLK ve 
17 şirket sorumlusu bir araya geldi. MLMM pro-
jesine dahil meslek liselerinin idareci ve öğret-
menlerinin katılımı ile ilk kez gerçekleştirilen 
buluşmada projenin genel durumu ve izleme-
değerlendirme çalışmasının sonuçları paylaşıldı. 
Etkinlik kapsamında düzenlenen tematik oturum-
larda ise okul temsilcileri, MLK’lar, Koç Holding 
şirketlerinden insan kaynakları yetkilileri ve şirket 
sorumluları mesleki eğitime dair karşılıklı beklenti-
lerini paylaşma ve değerlendirme fırsatı buldu. 
Koç Holding şirketlerinden insan kaynakları yetki-
lileri, şirket sorumluları ve okul temsilcilerinin katı-
lımı ile atölye çalışmaları düzenlendi. Okullar ve 
işletmelerin mesleki yönlendirme ile ilgili olarak 
karşılıklı beklentilerini paylaştığı atölye çalışmaları 
üç oturumda gerçekleşti. Hizmet oturumunda 
Yapı Kredi Bankası, Divan, Koç Bilgi Grubu ve 
Düzey şirketlerinden insan kaynakları yetkilileri ve 
şirket sorumluları, okul temsilcileri ile görüşlerini 
paylaşırken; Üretim alanında Ford, Otokar, Tofaş 
ve Arçelik, “Otomotiv ve Beyaz Eşya” 
Oturumu’nda, Opet, Tüpraş, Aygaz ve Tat şir-
ketleri ise “Enerji ve Diğer Üretim” oturumunda 
okul temsilcileri ile bir araya geldi. Şirket yetkilile-
rinin sektörlerinde ihtiyaç duydukları meslek 
grupları, bu gruplarda beceri, bilgi ve tutum bakı-
mından çalışanlardan beklentileri ve sektörlerine 
ilişkin detaylı bilgileri okul temsilcileri ile paylaştık-
ları oturumlarda öğrencilerini söz konusu alanlara 
yönlendirmesinin önemi vurgulandı. 

Eylül ayıyla beraber 5. yılına giriş yapan “Meslek 
Lisesi Memleket Meselesi” Projesi yeni yılında 
gönüllülerini bir araya getirdi. 10 Koç Topluluğu 
Şirketi ve Migros’tan toplam 34 yeni, 13 kıdemli 
Meslek Lisesi Koçu’nun katıldığı “15. MLK ve 
Gönüllü Eğitimi” yeni gönüllülere deneyimlerin 
aktarılması ve bilgilerin tazelenmesi için iyi bir fır-
sat oldu. Eğitim toplantısında MLMM ailesine 
yeni dahil olan MLK’lar gönüllülük, bursiyerlerle 
iletişim, proje rehberi ve koçluk modülleri üzerine 
eğitim aldı. 

2-3 Ekim tarihlerinde gerçekleştirilen eğitim-
lerde takım ruhu aktiviteleri, video gösterimleri ve 
role-play’ler eşliğinde gönüllülük ve iletişim konu-
larının irdelenmesinin ardından, dört sınıfa yayılan 
koçluk modüllerinin içeriği vaka çalışmaları aracı-
lığıyla katılımcılara aktarıldı. 

Yeni MLK’ların sorularının kıdemli koçlar tara-
fından yanıtlandığı etkinliklerde, Alternatif Yaşam 
Derneği Başkanı Ercan Tutal da sosyal girişimci 
olarak deneyimlerini MLK’larla paylaştı.  

MLK ve Gönüllülük Eğitimlerinin ikinci günün-
de ise koçluk modüllerinin ve MLMM’nin değer-
lerinin içselleştirilmesi amacıyla Bağlarbaşı Yapı 
Kredi Korusu’nda Define Avı etkinliği düzenlendi. 
Katılımcıların kendilerine verilen şifreleri takip 
ederek ulaştıkları istasyonlarda kendilerine veri-
len görevleri tamamladıkları etkinlikte, katılımcıla-
rın ekip çalışması, liderlik, çözüm odaklılık gibi 
becerilerini kullanmaları sağlandı.

5. yılında da başarılı bir dönem geçirmeyi 
hedefleyen MLMM, yeni bursiyerleriyle yola 
devam ediyor.
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sın gerçekleştirileceği projede kabul edilecek 
ilk ziyaretçiler lise ve üniversite öğrencileri ola-
cak. Her bir günün son seansı ise halka açık 
olarak gerçekleştirilecek. Katılımcılar “görerek 
ve dokunarak” farkındalıklarını daha da artıra-
cak ve sorunun çözümünde, çözümün bir par-
çası olmak için çalışacak. 

Bu AygAz’ın İlk Projesİ Değİl!

Aygaz yıllardır çeşitli projelerle farklı alanlarda 
farkındalık yaratmak üzerine çalışmalarda 
bulunuyor. 1998-2002 yıllarından sürdürülen 
“Aygaz Ev Kazalarına Karşı Uyarıyor” kam-
panyası ve 2002-2008 yılları arasında ger-
çekleştirilen “Dikkatli Çocuk” kampanyası ile 
yine Türkiye’nin dört bir tarafında bilinçlendir-
me çalışmaları yapılmıştı. Bu projelerle vatan-
daşları başta ev kazaları olmak üzere, koru-
yucu sağlık, çevre ve depremlere karşı hazır-
lık gibi konularında daha da duyarlı hale getir-
mek amaçlanmıştı. Tüm bu projelerin belki de 
en önemli ortak noktalarından biri kamuoyu 
araştırmalarını temel alması oldu. Örneğin, 
1998 yılındaki kamuoyu araştırmaları hasta-
nelerin acil servislerine yapılan başvurularda 
ilk sırada ev kazalarının olduğunu gösteriyor-
du. “Aygaz Ev Kazalarına Karşı Uyarıyor” da 
işte bu konudaki ihtiyacı giderme yolunda 
katkı sağlamak üzere tasarlanmıştı. Gerek 
doğrudan eğitimler, gerekse iletişim kampan-
yasıyla milyonlarca insana ulaşıldı. 

“Yarın Hava Nasıl Olacak?” da çevre ve 
iklim değişikliği üzerine kamuoyu farkındalığı-
nı ölçen araştırmaların sonuçlarından doğdu. 
Araştırmalar bu konudaki farkındalığın hem 
dünya hem de Avrupa ortalamalarının altında 
olduğunu gösterince Aygaz da yeni projesi 
için harekete geçti. 

“Yarın Hava Nasıl Olacak?” 
kampanyası için hazırlanan 

afişlerle küresel iklim 
değişikliğinin insanlar dışındaki 
canlılar için de önemine dikkat 

çekiliyor. 

AygAz’lA ÇÖzÜMÜn 
Bİr PArÇAsı  
olMAk...
Aygaz yeni başlattığı kurumsal sosyal sorumluluk projesi 
“Yarın Hava Nasıl Olacak?” ile üç yıl içinde Türkiye’nin 
dört bir tarafını gezerek iklim değişikliği konusunda 
farkındalık düzeyini yükseltmeyi hedefliyor. 

gezegenimize özel büyük bir zenginlik oldu-
ğu vurgulanacak. Atmosferimizin diğer 
gezegen atmosferlerinden farkının hayatı 
mümkün kılmak olduğu karşılaştırmalı 
örneklerle anlatılacak. 

Eğitimin ikinci bölümünde yer alacak tek-
noloji ise ‘Sihirli Küre’ olacak. Sihirli Küre ile 
katılımcıların uzaydan Dünyaya bakarmış 
gibi yerküreyi gözlemlemeleri sağlanacak. 
61 cm çapındaki küresel görüntüleme siste-
miyle, Dünya üzerindeki yalnızca hava olay-
larının değil, aynı zamanda yanardağ patla-
malarının, tsunamilerin ve daha birçok doğa 
olayının simülasyonunu gerçekleştirilecek.

Günde her biri 90 dakikadan oluşan 5 sean-

Dünyamız tehlike çanları çalıyor. Küresel iklim 
değişikliği gün be gün kendisini bizlere daha 
yakından tanıtan bir tehdit olarak karşımızda 
duruyor. Etkileri aşırı derecede hissedilen 
hava olayları yaz-kış demeden kendini göste-
riyor. Mevsimler birbirine karışıyor. Artık hava 
tahmini yapmak için neredeyse klasik yön-
temler bile işe yaramıyor. İşte buradan hare-
ketle yola çıkan Aygaz, iklim değişikliğine hep 
birlikte bir çözüm bulmayı öneriyor. 

Aygaz “Yarın Hava Nasıl Olacak?” isimli 
kampanyasıyla üç senede Türkiye’nin dört bir 
tarafında farkındalık düzeyini ve duyarlılığı yük-
seltmeyi hedefliyor. Bunun yanında iklim deği-
şikliğine karşı çözüm yollarını hep beraber ara-
mak ve bu yolları arayan tarafların oluşturduğu 
güce katkıda bulunmak da başka bir hedef. 
Aygaz proje için kısa adı “REC” olan Bölgesel 
Çevre Merkezi ile işbirliği yapıyor. Uluslararası 
arenada önemli bir birikimi olan REC projeye 
eğitimlerle destek veriyor. 

Proje İlk olArAk 11 İlDe HAyAtA 
geÇİyor

“Yarın Hava Nasıl Olacak?” Projesi çerçeve-
sinde oluşturulan Gökyüzü Tırı ile ilk aşama-
da 11 il ziyaret edilecek. 27 Eylül’de ilk 
durak olan Sivas’ta başlatılan proje ardından 
Şanlıurfa, Van, Kars, Trabzon, Samsun, 
Kastamonu, Eskişehir, Antalya, İzmir ve 
Tekirdağ’a da uğrayacak. Ziyaret edilen her 
ilde bir hafta boyunca şehir merkezine kuru-
lan çadırda iki özel teknolojiyle eğitimlerin 
akılda kalıcı olması hedeflenecek. Bu iki özel 
teknolojiden biri katılımcıların Dünya’dan 
uzaya bakarak daha büyük bir bütünün par-
çası olduklarını hissetirecek olan ‘planeter-
yum’ olacak. Planeteryum’da ayrıca hayatın 
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STRATEJİK SATINALMA

PROMENA ARTIK 
SÜPER LİG’DE
Adını Koç Topluluğu’nda yürüttüğü başarılı projelerle 
duyuran Promena, Koç Topluluğu dışında elde ettiği 
başarılarla da markasını pekiştiriyor. 

TFF de Promena e-ihale 
sistemini kullanmayı 

tercih ediyor.

Topluluk dışı müşteri sayısının, Topluluk içindeki 
müşteri sayısından belirgin bir şekilde fazla oldu-
ğunu belirten Promena Genel Müdürü Ahmet 
Dalyan, Müşteri İlişkileri Yöneticisi Meltem 
Temizkan ve Promena’nın önemli müşterilerin-
den Türkiye Futbol Federasyonu’nun Mali İşler 
Direktörü Özkan Kılık’ın bir araya geldiği röpor-
tajda, TFF’nın e-ihale tecrübelerini konuştuk.

TFF büyük markaların sponsorluk ver-
mek için yarıştığı çok popüler bir kurum. 
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İş ortaklarının Promena’dan 
bekledikleri sadece tasarruf 
değil. Şeffaflık, süreç verimliliği 
gibi diğer getiriler de aynı oranda 
önemli.

Buna rağmen, e-ihale ile alım yapmak 
fikri nereden doğdu?
Özkan Kılık: TFF, gelirleri çok yüksek olan 
bir kurum olduğu için, aynı zamanda çok da 
göz önünde olan bir kurum. Dolayısıyla, her-
hangi bir sorgulamada, elde ettiğimiz gelirin 
nereye gittiğini daha net anlatabilmek için, 
şeffaflığıyla bizim işimizi kolaylaştıran 
Promena e-ihale sistemini kullanmayı tercih 
ettik. Ayrıca, sponsorumuzun olmadığı alım 
kategorilerinde, e-ihale yöntemi ile her teda-
rikçiye eşit mesafede durmak, hem TFF’ye 
madden destek olan sponsorlar için hem de 
TFF yöneticileri için de rahatlatıcı bir durum.

TFF, ne gibi konularda e-ihale düzenle-
meyi tercih ediyor?
Özkan Kılık: Grup olarak satınaldığımız 
sigorta poliçeleri (sağlık–ferdi kaza gibi) 
konusunda e-ihale çok işimize yaradı. Uzun 
vadeli ve büyük bir alım olduğu için, online 
ortamda sigorta şirketlerin birbiriyle olan 
rekabeti daha da arttı. Türkiye’de büyük kit-
leler tarafından en çok takip edilen alan olan 
futbol sektörünün tüm iş ortakları, hem 
TFF’ye iş yapıp hem de kendi markalarını 
büyük kitlelere ezberletmiş oluyorlar. Yani bir 
nevi, hem iş yapıp hem de reklamlarını yap-
mış oluyorlar. Bu sebeple, e-ihalelerimiz 
tabiri caizse epey kanlı geçiyor. Sigorta poli-
çesi dışında, bugüne kadar e-ihale yaptığı-
mız konular arasında, amatör kulüplerimize 
bedelsiz dağıttığımız kale ağı, korner direği, 
çizgi boyası, özellikle “Herkes için Futbol” 
sloganıyla ülkemizin tüm bölgelerinde 
düzenlediğimiz öğretici futbol organizasyon-
larında bedelsiz olarak katılımcılara dağıttığı-
mız spor kıyafetler, araç kiralama gibi deği-
şik konular bulunmaktadır.

E-ihalenin şeffaflık dışında ne gibi fayda-
larını gördünüz?
Özkan Kılık: Satınalma ekibimizin tedarikçi 
iletişimiyle kaybettiği zamandan kazanıp, 
daha verimli çalışma ortamı yarattık. Ayrıca, 
maddi açıdan da getirisi ortada. Öncelikle 
tüm firmalarla birebir pazarlıklarımızı alıyor ve 
oluşan en düşük fiyattan e-ihale sürecini baş-
latıyoruz. Normal şartlarda pazarlık sürecinin 
sonunda ödememiz gereken bedellerde 
Promena e-ihale süreci ile ortalama %6 sevi-
yesinde daha iyi fiyatlar elde ettik. Ayrıca 
Promena’nın hazırladığı raporlar da analiz 
sürecimizi kısalttı. Promena, TFF ekibinden 
birisi gibi bilfiil çalıştı. 

Promena’nın bize kazandırdığı başka bir 
getiri e-ihale sürecini yönetmenin yanında 
kendisinde oluşmuş firma portföyünü bizlerle 

paylaşması olmuştur. Satın almak istediği-
miz bir ürün için öncelikle web sitemizde 
ilana çıkarız, ilan süresi 7 gündür ve bunun 
sonunda ilana gelen teklifleri değerlendiririz. 
Ancak gelen tekliflerin yetersiz olması duru-
munda Promena kendi portföyündeki müş-
teri bilgilerini de açar ve bizler seçerek teklif 
isteyebiliriz.

Genel hatlarıyla TFF ile iş geliştirme 
sürecini değerlendirebilir misiniz? 
Ahmet Dalyan: Bugüne kadar iş ortakları-
mız ile projelerimizde sağladığımız başarıları-
mızı, yeni alım konuları ile geliştirebilmekten 
mutluyuz. Organize şekilde çalışmamız, 
süreçte sağladığımız ölçülebilir verimliliğimiz 
ve en önemlisi şeffaflığımız sayesinde 
Promena büyümesini sürdürüyor ve ‘Sektör 
Lideri’ pozisyonunu pekiştiriyor. En karmaşık 
alımlarda bile uygulayabildiğimiz online ihale 
hizmetimizin Koç Topluluğu dışındaki müşte-
rilerimiz tarafından memnuniyet kazanması 

bizim için ayrı bir gurur kaynağıdır. Genelde 
kârlılığı artırmayı esas alan şirketlerle çalışan 
Promena olarak, ilk kez TFF gibi kâr amacı 
gütmeyen bir federasyon ile çalışmaya başla-
dığımızda, şeffaflığın ön planda olduğunun 
bilincindeydik. Bu konuda TFF amacına hiz-
met etmek Promena için güzel bir iş ortaklığı 
doğurdu. İş ortaklarımızın Promena’dan bek-
lediklerinin sadece tasarruf olmadığını, şeffaf-
lık, süreç verimliliği gibi diğer getirilerimizin de 
aynı oranda önemli olduğunu düşünmeleri 
bizim motivasyonumuzu artırıyor.

TFF ile yürüttüğünüz iş ortaklığınızdan 
ve Promena, TFF ve tedarikçileri ara-
sında kurduğunuz üçgenden bahseder 
misiniz?
Meltem Temizkan: 2008 yılında başladığı-
mız iş ortaklığımız bizim için çok değerli. 
Çünkü Türkiye’de her kesimden insan›n, 
büyük kitlelerin yakından takip ettiği spor 
dünyasında söz sahibi olan TFF ile e-ihale 
gerçekleştirmek bizim için önemli bir adım. 
Şirketleşmenin ve kurumsallaşmanın giderek 
önemsendiği spor dünyasında Promena ola-
rak edindiğimiz tecrübeler ile Promena’nın 
TFF’ye sağladığı katma değerler sağlam 
temellere dayanan güzel bir iş ortaklığı oluş-
turdu. Yürüttüğümüz projelerde, tedarikçile-
rin iş yapmaya gönüllülüğü sürecin verimliliği-
ni artırmakta önemli bir rol oynamaktadır. 
İleride de iş ortaklığımızın giderek güçlenme-
sini diliyoruz.  
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BİZ’DEN

10 Yılın Özeti: 
‘Müze Gibi’ 
Seçil Kınay, Vehbi Koç Vakfı’nda Proje Uzmanı olarak 
çalışıyor. Ancak o iş yaşamının yanı sıra en büyük tutkusu 
olan resim için de yoğun bir mesai harcıyor. 

2000-2010 yılları arasında yaptığı resimleri 
“Müze Gibi” adlı sergide, sanatseverlerle 
buluşturmaya hazırlanan Seçil Kınay, pro-
jeden öğrendikleriyle gelecekte daha iyisini 

yapmayı amaçlıyor. Kınay, “Resim gibi 
insanın tamamen kendini kaptırıp başka 
hiçbir şey düşünmediği bir uğraşı olması 
yaşam kalitesini oldukça yükseltiyor” diyor. 

Sizi tanıyabilir miyiz?
Ankara’da büyüdüm. Liseyi Ankara ODTÜ 
Koleji’nde, üniversiteyi ise İstanbul Koç 
Üniversitesi’nde okudum. 2005 yılında yine 
Koç Üniversitesi’nde tam burslu olarak 
Anadolu Medeniyetleri ve Kültürel Miras 
programında yüksek lisans yaptım. Yüksek 
lisans tezimde, “Müzede Eğitim” konusunu 
ele aldım ve Bodrum Sualtı Arkeoloji Müzesi 
için 10-12 yaş grubu çocuklara yönelik bir 
eğitim programı sundum. 2007 Eylül ayın-
dan beri Vehbi Koç Vakfı’nda Proje Uzmanı 
olarak çalışıyorum.

Vehbi Koç Vakfı’ndaki çalışmalarınız 
hakkında bilgi verebilir misiniz?
Vehbi Koç Vakfı’nda eğitim, sağlık ve kültür 
alanında faaliyetlerimiz var. Vakıftaki göre-
vim bu alanlarda projeler üretilmesi, var 
olan projelerin yürütülmesi, tanıtılması ve 
raporlanması. Vakfın iletişim çalışmalarını da 
Holding ile koordineli bir biçimde yürütmeye 
çalışıyorum.
Şu an üzerinde çalıştığınız projeler var mı?

Şu anda hangi projeler üzerinde çalışı-
yorsunuz?
Şu anda en yoğun biçimde üzerinde çalıştı-
ğım proje Meslek Lisesi Memleket Meselesi 
Projesi. Bunun haricinde Vehbi Koç Ödülü 
ve Anma Gecesi, Sadberk Hanım Müzesi 
Sergileri İletişim Çalışmaları, Koç Holding 
Kurumsal Sosyal Sorumluluk Raporu ve 
Koç Holding Yıllık Raporu içerisinde yer 
alan Vehbi Koç Vakfı bölümlerinin hazırlan-
ması, yeni proje çalışmaları konusunda 
Kurumsal Sosyal Sorumluluk Departmanı ile 
koordinasyon sağlanması ve çeşitli mecra-
larda (Milli Eğitim Bakanlığı Çalışma 
Komisyonları, TÜSİAD Mesleki Eğitim Alt 
Çalışma Grubu, ERG Eğitimde İyi Örnekler 
Konferansı vb.) Vakfın temsil edilmesi gibi 
görevlerim var. 

Resim yapmaya nasıl başladınız? 
Hayatımın dönüm noktalarından biri olan 
1999 depremiyle çizim ve resmetmeye 
yönelik ilgim tetiklendi. Bu ilgim özellikle 
üniversite yıllarında hızlandı.

Üniversitede Sosyoloji bölümünde öğre-
nim görmeme rağmen Sanat Kulübü’nde 
aktif roller aldım, başkanlık yaptım. Koç 
Üniversitesi’nde iki dönem New Yorklu 
sanatçı Mike Berg’den Contemporary Art 
dersleri aldım ve kavramsal sanat deneme-
lerimi bu dönemde Sanat Kulübü aracılığıy-
la gerçekleştirdim. 2006 yılında New 
York’da Rebecca Schweiger’ın sanat atöl-

Kınay: “Sergideki çalış-
malar 2000-2010 yılı 

arasındaki çalışmaları-
mı kapsıyor, bu yüzden 

10 yıllık hayatımı ve 
değişimimi gözler önüne 

seriyor.”
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Serginizin adı “Müze Gibi”. Neden 
böyle bir ismi tercih ettiniz? 
Evet. Bu sergi projesinin adı “Müze Gibi”. 
Öncelikli amacı, 10 yılı aşkın zamandır yap-
tığım çalışmaları paylaşmak. Kendi çaba-
mızla, öğrendiklerimizi deneyebileceğimiz, 
inandıklarımızı aktarabileceğimiz bir ortam 
yaratmak istedik. Benim eserlerim de her 
birimizin söylemek istediklerine tercüman 
oldu diyebiliriz.

“Müze Gibi” olarak adlandırmamızda, 
hem sergileme şekli hem de detaylarla 
yaratmaya çalıştığımız ortam bir evin odaları 
da olsa modern bir müze mantığında hazır-
landı. Bunun en önemli nedeni proje üyeleri 
olarak müze kurumunun topluma yararları 
konusundaki hassasiyetimiz.

İş yaşantısının yoğunluğunda resim 
yapmaya nasıl zaman ayırıyorsunuz? 
Resim yapmanın sosyal ve iş yaşama-
nıza ne gibi artılar kattığını düşünüyor-
sunuz?
Evimizin salonunun büyük bir kısmını atöl-
ye alanım haline getirdik. Bu şekilde 
akşamları, haftasonları resim yapabiliyo-
rum. İnsanın tamamen kendini kaptırıp 
yaparken başka hiçbir şey düşünmediği 
bir uğraşı olması yaşam kalitesini oldukça 
yükseltiyor diyebilirim.

Şu anda bünyesinde çalıştığınız Vehbi 
Koç Vakfı içinde çalışanlar için bu tarz 
kulüpler bulunuyor mu? Ya da siz böyle 
bir yapılanmada kurucu görevini almayı 
düşünür müsünüz?
Vakfımız kültür alanında profesyonel olarak 
çok güzel işler yapıyor. Kulübümüz yok. 
Üniversite döneminde bu tür yapılarda aktif 
bir biçimde rol aldım, isteyen olursa mem-
nuniyetle çalışırım.

Resim yapmayı hayatınızın neresine 
yerleştiriyorsunuz? Bir vazgeçilmez mi? 
Ya da iş stresinden arınmanın bir yolu 
mu?
Vazgeçilmez diyebiliriz, telefonda konuşur-
ken, toplantı notlarının arasında, her an bir 
şeyler karalarım. Bir şeyler üretmenin beni 
tüm streslerden arındırdığını ve hep iyiye 
odakladığını söyleyebilirim.

Gelecekle alakalı nasıl hedefleriniz var?
Üretmeye devam edeceğim. Ekip olarak da 
“Müze Gibi” Projesi gibi projeler yapmaya 
devam etmeyi hayal ediyoruz. Projeden 
öğrendiklerimizle daha iyisini başarmak için 
çalışacağız.

yesine katıldım, teknik açıdan kendimi 
geliştirmeye başladım. 

Yaptığınız resimlerde genellikle benim-
sediğiniz bir tema var mı? Genelde 
hangi konular üzerine çalışıyorsunuz? 
Resimlerimde renkler en çok göze çarpan 
ve süreklilik arzeden öğe diyebiliriz. 
Konudan çok hislerimin yönlendirdiği şekil-
de figürler ve mekanlar resmetmeyi tercih 
ediyorum. Daha doğrusu doğal akışına 
bıraktığım zaman böyle oluyor.

Şu anda bir sergi hazırlığı içerisindesi-
niz. Bize biraz bu serginizden bahseder 
misiniz? 
Sergideki çalışmalar 2000-2010 yılı arasın-
daki çalışmalarımı kapsıyor, bu yüzden 10 
yıllık hayatımı ve değişimimi gözler önüne 
seriyor.

Çoğunlukla tuval üzerine yağlıboya veya 
karışık teknik çalışıyorum. Ama MDF’nin 
üzerine yaptığım bir seri resmim de var. 
Sergide, üç adet de yerleştirme çalışması 
var. Bu çalışmalar sosyoloji altyapısının ver-
diği sorgulama dürtüleriyle oluştu diyebili-
rim. Parçası olduğumuz topluma, aileye ve 
toplumsal cinsiyete bakışımı anlatan işler, 
bu açıdan sergiyi tamamlayıcı bir nitelik 
taşıyor. Sergim İstanbul Bebek’te olacak, 
27 Ekim-10 Kasım tarihleri arasında açık 
kalacak. ‹lgilenenler www.secilkinay.com 
sitesinden detaylara ulaşılabilirler.

Bir ekiple çalışıyorsunuz sanırım. Biraz 
bu ekipten bahseder misiniz?
Evet. Üç kişilik bir proje ekibimiz var. Bige 
Duyulmuş, Begüm Gazioğlu ve ben. 
Üçümüz de Koç Üniversitesi mezunuyuz. 
Üçümüz de farklı yollardan yürüyüp kültür 
ve sanat alanında özellikle de yönetim ve 
iletişim konusunda ortak değerleri paylaştı-
ğımızı görüp bir araya geldik.

Bu ekip nasıl bir araya geldi ve proje 
fikri nasıl doğdu?
İlk olarak 2010 yazının başında Bige’yle bu 
proje fikrini geliştirdik. 10 yıldır yaptığım 
çalışmaları Bige’yle paylaştığında, bu eser-
leri deneysel bir ortamda sergileme fikri 
ortaya çıktı ve yüksek lisansta öğrendikleri-
mizi, uygulamak istediklerimizi hayata geçi-
rebileceğimiz bu sergi projesini geliştirdik. 
Sergi içeriği ve tasarımı, internet sitesi ve 
içeriğinin oluşturulması gibi konularda çalış-
tık. Daha sonra Begüm projeye katıldı ve 
serginin hayata geçirilmesi konusunda daha 
profesyonel bir vizyona sahip olduk. 

Resim yapmak benim için 
vazgeçilmez diyebiliriz, 
telefonda konuşurken, 

toplantı notlarının arasında, 
her an bir şeyler karalarım.



Aydın Boysan 90 yaşında bir çınar. 
Cumhuriyet tarihinin yaşayan tanıklarından 
bir tanesi. 90 yıllık ömrüne mimarlık, öğret-
menlik, yazarlık gibi birçok maharet sığdır-
mış. Ancak bunun yanı sıra sade bir birey 
olarak bile öylesine donanımlı ve enerjik ki, 

Aydın Bey, 90 yaşındasınız ve çok ener-
jiksiniz. Gençler enerjinize hayran. Nasıl 
oluyor bu? 
Vehbi Bey kızmasın diye böyleyim. Rahmet-  
liyle uzun yıllar önce tanıştık. İş ile başladı 
tanışmamız. Ondan sonra kişisel ilişkiye de 
döndü. Yürüyüşler yaptık, gezilere gittik. 
Vehbi Bey çok değişik bir insandı. O nedenle 
onunla tanışmış olmak, bunun ötesinde iş 
ilişkisi yaşamak hatta bunun da ötesinde 
onunla kişisel ilişki içinde olmak bana bir 
şeyler öğretti. Çok düzenli yaşardı, espriden 
de anlardı. Yürüyüşü de düzenliydi. Her şeyi 
saatli ve planlı yapardı.

Hangi yıl tanıştınız Vehbi Bey’le?
1954’de tanıştık. Çok uzun yıllar dostluğu-
muz sürdü.

Mimarlık mesleğiniz icabı mı tanışmış-
tınız?
Evet, Sütlüce’deki ve Çayırova’daki Arçelik 
binalarını biz yaptık. O vasıtayla tanıştık. İş 

DİVAN SOHBETLERİ

 90 YAŞINDA  
BİR ÇINAR...
Bir mimar, bir öğretmen, bir yazar, bir eş, bir dost, bir 
tarih… Bu sözler Aydın Boysan’ı tam olarak anlatmaya 
yetmese de 90 yıllık bir ömrü bu satırlara sığdırmak zaten 
imkansız. Boysan’la Bebek Divan’da, kendisine özgü hoş 
sohbetlerinden birisini gerçekleştirdik. 

günümüz gençlerinin ilham alması gereken 
değerlerden bir tanesi. Aydın Boysan 
ömrünü öylesine dolu dolu yaşamış ki, 
şimdi yeniden yaşama fırsatım olsa her şeyi 
yeni baştan olduğu gibi yaşamayı isterdim 
diyebiliyor. 
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“Hayatımın zevkli ve 
neşeli dönemlerinden 

biri öğretmenlik 
yaptığım dönemdir. Bir 

işin neşesi bulunmazsa o 
işi yapmak eziyet oluyor. 

Ben evvela onu 
buluyorum.”



ilişkisi devam ederken bir yandan da kişisel 
ilişkimiz devam etti.

“Arçelik’in mimarı” diyebiliriz sizin için o 
halde… Örneğin Sütlüce’deki Arçelik 
binasına ilişkin neler var aklınızda kalan?
1 Ekim 1954’de Arçelik’in Sütlüce binasının 
temelini atacağız. Temel atmak için gerekli 
her şeyi hazırladık. Ancak unuttuğumuz bir 
şey olmuş: Duayı okuyacak imamı getirmeyi 
unutmuşuz. O gün de Cuma günü öğlen 
saatleri... Zaten Vehbi Bey bütün temel atma 
törenlerini Cuma günü yapardı. O gün de 
yine temel atmadan sonra Cuma namazına 
gidecekti. Cuma namazı saati yaklaşıyordu 
ancak imam olmadığı için töreni başlatamı-
yorduk. Vehbi Bey de Cuma namazına geci-
keceğini düşünerek tedirgin oldu. İmamı 
getirmeyi unuttuğumuzu öğrenince çıktı 
duayı kendi okudu. 

Ardından 30 sene geçti. 1 Ekim 1984’de 
Vehbi Bey’i bizim evde yemeğe davet ettim. 
Koç Holding’in iki numaralı adamı Hulki 
Alisbah ve Arçelik’in iki numaralı adamı Lütfi 
Doruk’la beraber geldi. Yemeğe oturduk. 
“Bugün Arçelik fabrikasının temelinin atılışının 
30. yıldönümüdür” dedim. Vehbi Bey durdu 
öyle, “Sen nereden bileceksin ki!” dedi, “Sen 
not tutmazsın ki” dedi. “Bahse girer misiniz?” 
dedim, “Girerim” dedi. Bir şişe rakısına iddia-
ya girdik. Orada notunu aldı. Üç gün sonra 
beni aradı, “Doğru söylemişsin” dedi. İddiayı 
kazandım ama o rakıyı alamadım. O günden 
sonra bu konu açıldığında araya hep başka 
laf karıştırdı, rakıyı vermedi.

Peki ya Çayırova’daki tesisler?
Arçelik’in Sütlüce’deki binasında sıkışıklık 
yaşanmaya başladı. Çok katlı bina olduğu 
için üretim zor oluyordu. Önce onun arka-
sındaki ikinci binayı yaptık. Burası da yet-
meyince taşınmak gerekti. Arsa aradık. 
İstanbul’da uygun arsa bulamadık. Ben 
İzmit’e gidelim, sınırı geçtiğimiz ilk arsayı 
alalım dedim. Tamam dediler, gittik ve 
Çayırova’daki arsayı aldık. 700 dönümü  
1 buçuk milyon liraya aldık. Para değil yani. 
Vehbi Bey, “bana bu arsayı gösterin” dedi, 
yıl 1966. Gittik arsayı gösterdik. Yürüdük, 
yürüdük, yürüdük… “Dağ, taş satın almışsı-
nız” dedi. “Bana satın bu arsayı” dedim. 
“Sen karışma” dedi. Onun da lafını ettirme-
di. Hatırlıyorum da o gün arsayı görmeye 
Hulki Alisbah ve Lütfi Doruk’la gelmişti. 
Hulki Bey bir yemek yiyelim dedi. Sahilde 
buluşmak üzere ayrıldık. Vehbi Bey’le ben 
arkadaki arabayla gidiyorduk. Hava çok 
güzeldi, sonbahardı. Vehbi Bey, “Hava çok 
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Benim ağır yanlışlarım da oldu. 
Hep içinden beyazları çektim. 
Hayatı bir kez daha yaşasam, 
baştan sona bütün insanları ve 
bütün olaylarıyla aynı baştan 
yaşamak isterdim.

güzel yüzelim” dedi, yüzdük. Sonra yemeğe 
gittik. Hulki Bey rakı içiyordu. Onun yan 
masasında iki kişi vardı. Mülkiyeliymiş onlar, 
yedek subay okuluna gelmişler. Hulki Abi 
de Mülkiyeliydi. Kaynaşmışlar. Bir süre 
sonra o çocuklar Vehbi Bey’e, “ Bey amca 
sen etkili bir adama benziyorsun. Bize okul 
kumandanından izin alır mısın?” dediler. 
Vehbi Bey de onlara “Ben okul kumandanı-
nı tanımam direkt genel kurmay başkanını 
tanırım” dedi. Çocuklar kahkaha attı. Yemek 
bittikten sonra çocuklar bizim arabamızla 
gelip gelemeyeceklerini sordular. Vehbi Bey 
izin verdi, geldiler. Sonra yolda Vehbi Bey’e 
kim olduğunu ne işle uğraştığını sordular. O 
da, “Ben Vehbi Koç’um” deyince, çocuklar 
inanmadı, yine güldüler. Sonra ben onun 
gerçekten Vehbi Koç olduğunu söyleyince, 
arkalarına bakmadan kaçarcasına indiler 
arabadan.

Mimarlığı sürdürürken çok farklı alanlar-
da da çalışmalar yaptınız: Öğretmenlik, 
köşe yazarlığı vs. Bu kadar işi bir arada 
nasıl yaptınız?
1945’te mimar olarak mezun oldum, 2000 
senesine kadar planladığım binalar 200 tane 
futbol sahasını doldurur. Bu 55 yılın içine 
1957-1972 yılları arasında 15 sene üniversi-
tede öğretmenlik de yaptım. İki ay kadar 
önce eski öğrencilerim bir araya geldi, beni 
de davet ettiler. 15 tanesi oradaydı. Beni 
gördüklerinde ayağa kalktılar, onlara 
“Yaşlanmışsınız” dedim. Öğrencilerim arasın-
da hâlâ görüştüğüm insanlar var. Hayatımın 
zevkli ve neşeli dönemlerinden biri öğret-
menlik yaptığım dönemdir. Bir işin neşesi 
bulunmazsa o işi yapmak eziyet oluyor.  
Ben evvela onu buluyorum. Bunun dışında 
da 10 sene boyunca Hürriyet’te yazdım. Yazı 
yazmaya da yaka paça götürüldüm. 

Nasıl oldu peki?
Benim meyhane arkadaşlarım vardı. Onların 
arasında Hasan Pulur da vardı. Bir sabah 
bizim eve geldi. “Yazı yazmaya başlıyorsun” 
dedi bana. O zamanlar 62 yaşındaydım.  
O zamana kadar hiç yazı yazmamıştım. 
Bana yaka paça yazı yazdırmaya başlattılar. 
İnsan bir işi kabul edince doğru yapabilmek 
için de çırpınmaya başlıyor. Bize öyle öğret-
tiler. Aile terbiyem bunu gerektiriyor. 
Fevkalade zor geçinen, zor yaşayan insan-
lardık. Annem öğretmen, babam memurdu. 
Geçiniyorduk ama tutumlu geçiniyorduk.  
Bu nedenle de onurumuza hiç dokunmadı 
geldiğimiz yerler. Bir yandan bu şartlara 
uyarken bir yandan da kültür açısından da 

Vehbi Bey’le  
Bir Anı

Bir dönem Fiat’la görüşmeler sürerken 
fabrikanın yapılacağı yer konusunda 

bazı belirsizlikler vardı. Bana, 
“Torino’ya, şu Fiatçılarla konuşmaya 

bir gitsene” dedi. Ben de gittim, bir 
hafta orada kaldım. Dönüşte Milano’ya 

geldim, Vehbi Bey de oraya geldi, 
buluştuk. Ben konuyla ilgili notlarımı el 

yazısıyla not almıştım. Ona vermek 
üzere hazırladım. Otelde oturuyoruz. 
Vehbi Bey, “Sen benimle bir gelsene” 

dedi. Yukarı çıktık, kıblenamesini 
kaybetmiş, yani pusulasını… Namaz 

kılacak, kıbleyi bulması gerekiyor, 
bunun için de kıblenameye ihtiyacı var. 

Benim de yanımda mesleğim icabı 
haritalar var. Oradan kıbleyi 

bulabileceğimizi söyledim. “Sen nerden 
bileceksin ki” dedi. Haritanın daha 

doğru yön gösterebileceğini söyledim, 
açıkladım. Sonunda ikna oldu. 

Yürekten inançlı bir müslümandı. 



rini bulmak lazım. Yanlışlardan kaçmak hafif-
letir insanları, kolaylaştırır.

Peki eşiniz?
Suzan Hanımla evliliğimizin 62. yılına girdik. 
O hiç çalışmadı. Kendisi İktisat Fakültesi 
mezunudur. Hatta evin bütçesini evlendik-
ten birkaç sene sonra ona emanet ettim. 
Ama üç ay sonra baktım batıyoruz, bütçeyi 
tekrar geri aldım. İktisat mezunu ama 
bununla olmuyor bu işler. Hâlâ da ben evin 
bütçesini tutarım.

Bir günde ne yaparsınız?
Bakın burada cebimde taşıdığım bir kağıt 

fevkalade bir hayat içindeydik. Mesela biz 
kitap okurduk. Okumayı öğrendikten sonra 
sürekli olarak kitap okudum hayatım boyun-
ca. Zaten okumasan yazamazsın da… 

Bugün eğitimli kesim de artık eskisi gibi 
okumuyor. Hele sizin gibi Cumhuriyet 
nesli çok daha farklı bir disipline sahipti. 
Sizce eski nesille bugünkü nesil arasın-
daki farklar nedir?
Bugünkü nesil rahata kavuştu o nedenle de 
yaşamı ciddiye almıyorlar. Kitap okumaktan 
başka kültürü geliştirecek bir şey yok. İsterse 
yüksekokul bitirilmiş olsun bu insanları terbi-
ye etmeye yetmiyor. İnsanların kendilerini 
terbiye etmelerinin tek çaresi ömür boyu 
kitap okumak ve tiyatroya gitmektir. Farklı 
kültür hareketleri içinde olmaktır. Samatya’da 
Narlıkapı Tiyatrosu’nda Shakespeare oynar-
dı, Moliere oynardı. Şehzadebaşı’nda 
Romeo-Juliette filmini izlerdik. Bir tramvaya 
atlar Şehir Tiyatroları’na giderdik, sürekli 
orada temsil izlerdik. Satın alamadığımız kita-
bı Eminönü Halkevi’nde okurduk. Kitap oku-
manın bizim kuşağın kültürünün gelişmesin-
de önemli bir rolü vardır. Kültürle iç içe ola-
bilmemizin faydalarıdır bunlar.

Yeni nesli nasıl buluyorsunuz?
Hafif buluyorum. Kitap okumaya üşeniyorlar. 
Ve bu nedenle de genel kültür açısından 
zafiyetleri var. Genel kültürü geliştirmek açı-
sından kitap okumaktan başka çare yoktur. 
Çünkü kitap okumak insanın kendi kendine 
düşünebildiği bir andır. 

Kitap okumaktan kaçan, uzaklaşan bir 
nesil mi yetişti sizce?
Maalesef kendiliğinden öyle oldu. Konfor 
insanları şımartıyor. Biz konfor içinde değil 
yoksulluk içindeydik. Yoksulluk bizi ciddileş-
tirdi. Bir simit almak için çırpınırdık. Bunun 
için 5 km yürür, tramvaya binmezdik. Şimdiki 
kuşaklar konforun verdiği şımarıklık yüzün-
den böyle oldular. 

Şu anda 20’li yaşlarınıza dönseydiniz 
hayatınızda değiştirmek istediğiniz şey-
ler olur muydu?
Hayır. Benim ağır yanlışlarım da oldu. Hep 
içinden beyazları çektim. Hayatı bir kez daha 
yaşasam, baştan sona bütün insanları ve 
bütün olaylarıyla aynı baştan yaşamak ister-
dim. Biz hiç beleşçi olmadık. Hayatın sırtımı-
za yüklediği tüm yükleri de namusumuzla, 
gücümüzle taşımaya çalışan bir kuşak olduk. 
Hataların neler olduğunu anlayarak onların 
yanlışlarını bir kez daha yapmamanın çarele-

var. Bu kağıt benim yaşama planımdır. 
Bütün günlerime dair planlarım bu kağıtta 
olur. 

Planınız çok dolu. Ne kadar enerjiksiniz? 
Bu kadar işe nasıl yetişiyorsunuz?
Plan yaparak. Ben bunu Vehbi Bey’den 
görerek de huy edindim. Onun cebinde de 
notlar olurdu. Arkası dolu kağıtlara yazardı ki 
kağıt boşa gitmesin diye. Bu yönde bir 
çabam vardı ama programlı yaşamayı ben 
ondan öğrendim. Günlük planlarımı bu kağıt-
lara yazıyorum cebimde taşıyorum. Her yerde 
cebimde bu plan. Her yere yanımda götüre-
biliyorum. 50 yıldır bu planı kullanıyorum. 

DİVAN SOHBETLERİ
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Aydın Boysan, 
haftalık planını 

yazdığı kağıdı hiç 
yanından ayırmıyor. 

Bu huyu da Vehbi 
Koç sayesinde 

edindiğini söylüyor.



Bugüne kadar İstanbul hakkında çok şey 
yazdınız. Sizin zamanınızdaki İstanbulla 
bugünkü İstanbul arasında nasıl benzer-
likler ya da farklılar var?
Biz Samatya’da tiyatroyu yaşatan bir kenar 
mahalle idik. Fevkalade tutumlu yaşamaya 
mahkum olan insanlardık. Bugün koca şehir 
tiyatroyu yaşatamıyor. Bu bir kültürel çöküş 
işaretidir. Ekonomi söz konusu olunca kim 
hangi paraya nasıl geçiniyor gibi söylemler 
oluyor ya. Bunlar bana vız geliyor. Biz o şart-
larda zaman ve para ayırabiliyorduk.

Peki mimari açıdan İstanbul’u nasıl 
değerlendiriyorsunuz? 
Şehirler toplumların çehresidir, yüzüdür. Bir 
toplum nasıl gelişiyorsa şehirler de öyle geli-
şir. Mesela eski şehirlerimizden Bursa; fevka-
lade hoş, alçak ve ahşap binalarla, dar 
sokaklarla düzenlenmiş karakteri olan bir 
şehirdi. Bugün Bursa’da ovayı kapladı şehir 
ve gökdelenler yükseldi. Bugün İstanbul’da 
da şehrin neresinden neyin fırlayacağı belli 
olmuyor. Bu trafik sorununu da tetikliyor. 
Şehir artık bütün yaşıyor. 60 sene içinde 
böyle büyüyen bir şehir yok. Bu traji komik. 

Bu nasıl önlenebilir sizce?
Planlamayla önlenebilir. Şehirleri planlamak 
bir medeniyet eseridir. New York’un nüfusu 
bugün sınırlı tutuluyor. Biz İstanbul’un nüfu-
sunu sınırlayamadık. Memleketin genelinde 
bir yerleşim planı yapılmalıdır. Ancak bu bir 
medeniyet işidir. Bunu başaramazsak toplum 
olarak sefilleşmeye doğru gideceğiz. 

Suzan Hanım hiç çalışmadı dediniz. Sizin 
anneniz çalışıyordu, öğretmendi. Çalışan 
bir anneden sonra çalışmayan bir eş 
nasıl oldu?
Evlenmeden önce annelerimiz bize hakim olu-
yordu, evlendikten sonra da eşlerimiz… Eşimin 
arkadaşlarının da çoğu çalışmıyordu. Uygar 
ülkelerde çalışan kadın sayısı çalışan erkeklerle 
aynı gibi. Biz bunu yakalayamadık evin içinde. 

Siz kadınların meslek sahibi olması 
gerektiğine inanıyorsunuz.
Mutlaka. Kendilerinin ruhsal gelişimleri açısın-
dan bu bir zorunluluktur. Bütün insanların 
çalışması şart. Hiç işi olmayan insan rahatlıyor 
yaşamayı doğru yorumlamayı başaramıyor. 

Divan’la ilgili ne düşünüyorsunuz?
Divan Otel’in Taksim’deki binasının bodrumu-
nu ben yapmıştım. Otelin güzel bir barı vardı. 
Gayet ciddi adamlar gelirdi oraya. Biz de ora-
lara dadanmıştık bir ara. Çok sık giderdik. 

Mehmet 
Yumrukaya 
ÜLKEM İÇİN ELÇİSİ 
MANİSA

Gizem 
Yalmanoğlu
FORD OTOSAN İNÖNÜ 
FABRİKASI
ESKİŞEHİR

 

“Ülkem 
İçin Kan 

Veriyorum 
kampanyasının birinci 

etabı Manisa’da 
tamamlandı. Kampanyaya 710 

başvuru yapıldı. 576 kişiden kan 
bağışı alındı. Dileğimiz son derece 

önemli bu konuda kampanyaya katılımın 
bizlerle sınırlı kalmaması, düzenli kan 
bağışçısı olma alışkanlığının ülkemiz 

insanlarına kazandırılmasıdır. Başladığı ilk 
yıldan bu yana bu çalışmaların içinde 

olmaktan dolayı Koç Topluluğu bayileri 
olarak bizler onurlu ve gururluyuz. 
Bizlerle birlikte olan ve destekleyen 

herkese teşekkür ederiz.” 

“İlk kez kan veriyor 
olmak ve sonucunda hiç 

tanımadığım bir kişinin hayata 
tutunmasında rol oynamak oldukça 

farklı bir deneyim oldu benim için. En 
gurur verici olan ise ; kan bağışında 

bulunduktan 10 gün sonra Kızılay’dan aldığım 
mesaj oldu: “Bağışladığınız kan ihtiyaç sahibine 

iletilmiştir... Bir hayat kurtardığınız için 
teşekkürler.”

Bugüne kadar almış olduğum en huzur ve 
mutluluk veren mesaj için asıl ben teşekkür 

ederim…”
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BİZBİZE

Yalçın Güneş 1984 yılından bu yana 
İstanbul’da ticaretle uğraşıyor. İlk defa 
Sirkeci’de açtığı otomotiv bayisi ile Koç 
Topluluğu’yla tanışan Güneş, zaman için-
de birçok markanın satışını yapmış olsa 
da bugün yoluna Otokar ile devam edi-
yor. Magirus minibüslerle başladığı Otokar 
yolculuğunda bugün yeni nesil toplu taşı-
ma ve servis araçlarının da satışını yapan 
Yalçın Güneş, Otokar bayisi olmaktan 
duyduğu mutluluğu sık sık dile getiriyor.

Yalçın Bey sizi tanıyabilir miyiz?
1962 Gümüşhane Kelkit doğumluyum. 
30 yıldır İstanbul’da ikamet ediyorum. 
1984 yılında İstanbul’da iş hayatına atıl-
dım. İlk olarak Sirkeci’de otomotiv üzeri-
ne bir işyeri açtım. O tarihten beri de 
Koç Topluluğu’nun ürünlerini satıyorum. 
Bunlar Tofaş ve Otoyol/Iveco markalarıy-
la Ford oldu. Daha sonra 1987 yılında 
İstanbul Anadolu yakasına işlerimizi taşı-
dık. Göztepe Minibüs Caddesi üzerinde 

Tofaş markalı otomobillerin satışlarına 
devam ettik. 1994 yılında da Tofaş’ın 
resmi bayisi olduk. İlk sözleşmelerimizi 
yaptık. 1996 yılında Sultanbeyli bölgesin-
de Tofaş’ın yeni bir bayi yapılanması ger-
çekleştirildi. Burada bir boşluk vardı. Ben 
de bunu değerlendirdim ve buraya gel-
dim. Bu esnada Otoyol, Otokar ve 
Karsan bayiliği de devam ediyordu. 1998 
yılında Otokar müstakil bayilik vermeye 
başladı. O güne kadar Otokar’ın yetkili 

OtOkar Başarılması ZOr 
Olanı Gerçekleştirdi”
Yalçın Güneş, ticarete atıldığı ilk günden bu yana Koç Topluluğu çatısı altında hizmet 
veriyor. Güneş Otomotiv adıyla sürdürdüğü Otokar bayiliğinde müşterileriyle yakın 
dostluk kuran Yalçın Güneş, Otokar bayisi olmaktan çok mutlu. 

“Bizim müşteri kitlemiz her 
iki, üç senede bir aracını 
değiştirir. Satış yaptığımız 
kişilerin yüzde 90-95’i çok iyi 
tanıdığımız insanlardır.”

“



satıcısıydık, 1998 yılında ana bayi olduk 
ve şu an hizmet verdiğimiz showroom’u 
açtık. 2000 yılından sonra bir tercih yap-
mamız gerekti. Çünkü tüm yumurtalar bir 
sepette taşınmıyordu. Biz de tercihimizi 
Otokar’dan yana kullandık. Tofaş bayiliği-
ni bıraktık ve ticari araçlarla devam ettik. 
Tüm bu süre zarfında Koç Topluluğu ile 
çok eskilere dayanan ticari bir geçmişi-
miz oldu. Bu süre içinde Koç Topluluğu 
ve markalarıyla hiç sorun yaşamadık. 

Tek iş alanınız otomotiv mi peki? 
Farklı sektörlerde de faaliyet gösteri-
yor musunuz?
Hayır, aynı zamanda başka iş kollarında 
da faaliyet gösteriyoruz. İki tane akaryakıt 
istasyonumuz var. Bunun yanında inşaat 
işleriyle de uğraşıyoruz.

Binek otomobil satmak yerine neden 
ticari araç satmayı tercih ettiniz?
Otokar o dönemlerde yalnızca hatlı mini-
büs yani Magirus minibüsleri üretiyordu. 
Biz de süreç içerisinde bu müşteri kitle-
siyle çok güzel ilişkiler kurduk. Binek oto-
mobil satışlarında bu sıcaklığı göremedik. 
O nedenle ticari araç satmayı tercih ettik. 
Daha sonra Otokar’ın ürün gamının 
genişlemesiyle de bu karardan daha da 
memnun hâle geldik.

Peki şu anda satışlarınız nasıl?
Otokar gerçekten başarılması çok zor 
olan şeyi başardı. Şöyle ki; yalnızca bir 
modeli vardı: Magirus… 2003 yılında ser-
vis taşımacılığı ve toplu taşıma alanında 
ürün geliştirme kararı aldı. Çünkü sektör-
de böyle bir boşluk vardı. Böyle bir paza-
ra girdi ve bugün pazar lideri oldu. 
Mamülünü çok iyi yaptı. Midibüsü bugün 
pazar lideri. Muazzam bir araç oldu, piya-
sadan yoğun talep gördü. Tabi bu esna-
da Otokar da çok büyüdü. 

Daha çok hangi modeller satılıyor?
Bugün en çok sattığımız araçların başın-
da 27 kişilik Sultan Comfort geliyor. Bir 
de yeni halk tipi otobüslerimiz çıktı. 
Doruk bunlardan birisi. Şu anda ağırlıklı 
olarak ilgi bu modellere yoğunlaşıyor. 
Tabi minibüse olan ilgi eskisi gibi değil. 

Buradan başka bir şubeniz var mı?
Daha önce Kartal’da şubemiz vardı. 
2008 kriziyle beraber masrafları minimu-
ma indirmek için şubeleri bir araya topla-
dık. Açıkçası böyle çok daha iyi oldu.

montlar, ayakkabılar vb. yardım malzeme-
lerini iletiyoruz. Bu konuda da valilik ve 
kaymakamlıklardan destek alıyoruz. 
Burslarımızla ve yardımlarımızla ilgili ayrıntılı 
bilgi internet sitemizde mevcut.

Peki Koç Topluluğu’nun sosyal 
sorumluluk projelerinde yer alıyor 
musunuz? 
Ülkem İçin Kan Veriyorum kampanyasında 
bölgemizdeki Ülkem İçin Elçisi bize geldi. 
Proje hakkında detaylı olarak konuştuk. 
Sonrasında da burada çalışan arkadaşları-
mızı kampanya için yönlendirdik. 

Buradan Koç Topluluğu çalışanları 
ve bayilerine vermek istediğiniz bir 
mesaj var mı?
Koç Topluluğu çok büyük bir yapı biz 
bunun farkındayız. Bayi ilişkileri üzerine mer-
hum Vehbi Bey’in meşhur bir sözü vardır: 
“Bayi firmanın eli, koludur” der. Bayi ilişkileri-
nin geliştirilmesi, bayi-firma arasındaki güve-
nin daha da artırılması iki taraf için de çok 
önemlidir. O nedenle Koç Topluluğu bu 
güveni kaybetmemek için elinden geleni 
yapmalıdır. Çünkü bayi olmadan firma, 
firma olmadan da bayi olmaz.

Peki nasıl bir müşteri kitleniz var?
Otokar’ı tercih etmemizdeki en önemli 
sebep, sürekli müşteri ilişkisi sağlıyor olma-
sıydı. Bizim müşteri kitlemiz her iki, üç 
senede bir aracını değiştirir. Bizim satış 
yaptığımız kişilerin yüzde 90-95’i çok iyi 
tanıdığımız insanlardır. Müşteriyle ilişkileri-
miz çok iyidir. Zaten öyle olmasa ayakta 
kalamayız. 

Sosyal sorumluluk anlamında faali-
yetleriniz olduğunu duyduk. Biraz 
bunlardan bahseder misiniz?
Gümüşhaneli İşadamları Derneği üyesiyim. 
İki dönemdir de derneğin genel sekreterli-
ğini yürütüyorum. Sosyal anlamda üyeleri-
mizle bir araya gelerek çalışmalar yapıyo-
ruz. Bölgemizdeki sorunları ele alıp neler 
yapabiliriz diye düşünüyoruz. Gümüşhane 
ili, ilçeleri, köyleri dahil yüksek öğrenim 
gören çocuklara burs veriyoruz. Yıllık 2 
binden fazla öğrenciye burs sağlıyoruz. 
Bunun için en önemli şartımız öğrencinin 
Gümüşhaneli olması ve Türkiye’nin her-
hangi bir yerinde yüksek öğrenim yapıyor 
olması… İlkokul düzeyindeki çocuklara 

BizdenHaberler  41

Yalçın Güneş’e göre bayi 
ilişkilerinin geliştirilmesi, bayi-

firma arasındaki güvenin daha da 
artırılması iki taraf için de çok 

önemli. Koç Topluluğu bunu 
yapıyor.

Otokar başarılması zor olan 
şeyi başardı. Servis taşımacılığı 
ve toplu taşıma alanında ürün 
geliştirme kararı aldı. Böyle bir 
pazara girdi ve bugün pazar 
lideri oldu.



42  BizdenHaberler

SEYİR DEFTERİ
Gönderin 

Yayınlayalım

Gezi yazılarınızı ve

 fotoğraflarınızı                    

  secila@koc.com.tr 

adresine gönderin,    

yayınlayalım.

Bizden Haberler Dergisi’nin bu ayki konuk yazarı Otokoç Otomotiv’de Genel Müdür 
Asistanı olarak çalışan Ece Erbuğ oldu. Ece Erbuğ, Türkiye’nin tarihi güzelliklerinden 
Hasankeyf’i sizler için kaleme aldı. 

Zamanının en büyük taş 
köprüsü olan bu köprü, 

hâlâ suyun içinde kalan 
bölük pörçük parçalarına 
rağmen ihtişamından hiç 

bir şey kaybetmemiş.

lar var. Bunlara pek çok ulusla-
rarası organizasyon ve kuruluş 
da destek veriyor. Bölgenin 
kaderinin ne olacağını ise zaman 
gösterecek.  

Baştan belirtmeliyim ki, 
Hasankeyf’de konaklama imka-
nı yok. Batman, Diyarbakır ya 
da Mardin’de konaklayarak, 
kendi aracınız ya da minibüsler 

sine girmiş, birinci derece sit 
alanı ilan edilmiş, yılda yaklaşık 
1 milyon turist ağırlayan bir yer. 
Fakat aynı zamanda baraj proje-
si nedeniyle dünya üzerinde teh-
like altında olan 100 alandan biri 
olarak gösteriliyor. Baraj yapımı-
nı ve dolayısıyla Hasankeyf’in 
yok olmasını önlemek amacıyla 
oluşturulmuş bölgesel platform-

şan çok yakın bir arkadaşımla 
Türkiye’nin doğusuna doğru yola 
çıkmaya karar verdik. Diyarbakır 
ve Mardin’i de içine alan bir rota 
çizdik kendimize. Aslına bakarsa-
nız her iki yer için de yazılabilecek 
çok şey var; ancak Hasankeyf’in 
tek başına bir yazı konusu olmayı 
hak ettiğini düşünüyorum. 

Hasankeyf, dünya mirası liste-

“Hasankeyf sular altında kala-
cak.” Bu cümlenin aslında ne 
kadar büyük bir felaketi ifade etti-
ğini ancak bu büyülü diyarı gör-
dükten sonra anlayabilirsiniz. 
Hasankeyf’i gezmek, üniversite-
den beri aklımda olup da bir türlü 
gerçekleştiremediğim bir şeydi. 
Nihayet geçen sene, bir tatil 
günü, benimle aynı isteği payla-

MEZOPOTAMYA’NIN  
BÜYÜLÜ DİYARI: HASANKEYF



çıkacaksınız ve yukarı tırmana-
caksınız; aşağı inerken de kayıp 
düşme olasılığınız var. Bunları 
düşünerek uygun ayakkabılar ve 
uygun adımlarla yürümeniz tavsi-
ye olunur. Uzun tırmanışlar son-
rası kalenin içinde kaybolacak ve 
her bir köşesinde fotoğraf çek-
mek isteyeceksiniz. Çünkü kale-
den Hasankeyf’i izlemek öyle bir 
keyif ki… Dingin sulara ve yanın-
daki bereketli yemyeşil toprakla-
ra bakıp iç geçireceksiniz. 
Unutmayın; kaleden bol bol 
fotoğraf çekilmeli! 

Neyse ki kaleye çıkarken 
soluklanabileceğiniz, o bunaltıcı 
sıcaktan sizi kurtarıp hararetinizi 
alacak bir demlik çay içebileceği-
niz yerler var. Gelen gidenin 
eksik olmadığı zamanlarda “yol-
geçen hanı mı burası?” diye söy-
leniriz ya; işte gerçek Yolgeçen 
Hanı’nı burada bulabilirsiniz. 
Ayakkabılarınızı çıkararak otura-
cağınız şark köşesinde solukla-
nırken, aslında bir mağaranın 
içinde olduğunuzu hatırlayacak-
sınız! Etrafta pek çok mağara 
var. Eskiden insanların burada 
nasıl yaşadıklarına hayret etme-
yin; çünkü hâlâ tek tük de olsa 
buralarda yaşayanlar var.

Nihayet karnınız acıktığında ise 
nehrin üstüne kurulmuş minik 
tahta iskelelerin üzerinde, ayak-
kabılarınızı çıkarıp minderlere 
kurularak balık yiyebilirsiniz. 
Tuvalet ihtiyacınızı mağaranın 

SuLTAN SÜLEYMAN  
vE KOç CAMİİ

Her ikisi de Artuklu ve Eyyübi 
mimarisini yansıtan, değişik 
minareleriyle fotoğraflanması 
gereken yapılar.

ESKİ KöPRÜ

Zamanının en büyük taş köprüsü 
olan bu köprü, hâlâ suyun içinde 
kalan bölük pörçük parçalarına 
rağmen ihtişamından hiç bir şey 
kaybetmemiş. Köprünün payan-

dalarında, astrolojik semboller 
yer alıyor. Açıkçası teknolojiden 
uzak o dönemde nasıl böyle bir 
yapı oluşturulduğuna şaşıyorsu-
nuz. Aslında hemen paralelinde 
inşa edilen “yeni köprü”, eskisi-
nin bundan yüz yıllar önceki hali-
ni gözünüzde daha iyi canlandır-
manıza yardımcı oluyor…

BÜYÜK SARAY vE GöZETLEME 
KuLESİ

Her ne kadar bir kısmı suyun 
altında kalmış olsa da, kulenin 
zamanında düşmanları nasıl kor-
kuttuğunu tahmin etmek zor 
değil. Ve elbette, taş olandan 
değilse de, yeni köprü üzerinden 
yine müthiş manzaraya göz kır-
parak (azıcık da yokuş çıkarak) 
ulaştığınız Hasankeyf Kalesi... 
Kalenin atmosferi gerçekten 
büyüleyici. Ancak çok merdiven 

içinde görmek biraz garip gelebi-
lir ama ‘doğal’ ortam bu. Bu 
kadar turistik bir yerde, yerel 
dokuyu bozmadan, daha güzel 
ve hijyenik bir yeme içme imkanı 
sunulması iyi olabilir tabi… 
Yemeğin üstüne yörenin kendine 
özgü Türk Kahvesi, “Mırra”y› içe-
bilirsiniz. Bir de tavsiyem benim 
yaptığım gibi nehir kenarına gidip 
Dicle’nin buz gibi sularına ayak-
larınızı sokmanız! Cesaretiniz 
varsa, yöredeki çocukların yaptı-
ğı gibi, köprü üzerinden serin 
sulara da atlayabilirsiniz.

Gezinizi bitirdikten sonra hedi-
ye almak isterseniz, kaleye giden 
yol üzerinde hediyelik eşya satan 
küçük dükkanlar ya da tezgahla-
ra uğrayabilirsiniz. Özellikle 
gümüş işlemeciliğiyle meşhur 
olan Mardin yöresine ait takılar 
(telkari) ve Hasankeyf dokumacı-
lığının güzel örneklerini sunan 
kilimlerden alabilirsiniz. 

Bu yazıda gezilecek yerler bilgi-
sinden ve önerilerden çok, 
Hasankeyf’in bana hissettirdiklerini 
anlatmaya çalıştım. Kendinizi ger-
çekten başka bir diyarda hissede-
ceğiniz çok güzel ve özel bir yer 
orası. Belki siz de benim gibi, 
Hasankeyf kışın nasıl oluyor acaba 
deyip bir de kışın gidersiniz (aslında 
kışın kalabalık olmadığı için çok 
daha güzel ama gerçekten soğuk.) 
İnanın gittikten sonra Hasankeyf’in 
sular altında kalmasının ne demek 
olduğunu, hem ülkemiz hem de 
dünya tarihi için ne büyük bir kayıp 
olduğunu anlayacaksınız. İşte bu 
yüzden, en çok da havalar da 
güzel ve Mezapotamya yemyeşil-
ken, Batman’a doğru yol alın…

ile aktarmalı olarak gidebilirsiniz. 
Biz Diyarbakır’da konaklıyor-

duk ve burada bir araç kirala-
dıktan sonra, Mayıs ayının güzel 
bahar havasında Batman’a 
doğru yola koyulduk. Şarkılar, 
türküler söyleyerek geçen kısa 
bir yolculuk sonrası Hasankeyf, 
kelimelerle ifade etmekte zor-
landığım o muhteşem güzelliğiy-
le karşımızda duruyordu; şimdi 
başka bir dünyadaydık…

Bence Hasankeyf’e gittiğiniz-
de ilk hissedeceğiniz şey bu 
olacaktır. Bir anda karşınızda 
Mezapotamya’ya kollarını açmış 
Dicle’yi ve üzerindeki tarihi 
görünce, sözlerin yerini şaşkın-
lıkla karışık bir hayranlık alıyor. 
Eski ismi “Hısn–Kayfa” yani 
“Kale Hisar” olan bu tarihi kent, 
bulunduğu coğrafi konumdan 
dolayı İpek Yolu’nun kilit nokta-
larından biri olmuş. Ticaret 
hayatı kadar bereketli toprakla-
rıyla tarımın da geliştiği bir yer-
miş. Asurlular, Emeviler, 
Abbasiler, Akkoyunlular, 
Safaviler, Bizans İmparatorluğu 
ve Osmanlı İmparatorluğu’nun 
egemenliği altına girmiş; pek 
çok farklı uygarlığa ev sahipliği 
yapmış, verimli toprakları ile bir-
likte hepsine kucak açmış. 
Uzun süre Müslüman dünyası-
nın egemenliğinde olduğundan 
önemli İslami eserleri de barın-
dıran bir merkez.

Hasankeyf’i gezmek çok 
uzun vaktinizi almayacak; 
zaten küçük bir alan. Ancak 
orada durup Dicle’nin parlak 
sularında huzur aramak biraz 
vaktinizi alabilir! Buradaki bir-
kaç sembol ismi belirtmekte 
özellikle fayda var: 

ZEYNEL BEY TÜRBESİ

Üzeri çini kaplı türbe, Akkoyun 
hükümdarı Uzun Hasan’ın oğlu 
Zeynel Bey için yapılmış. 
Çinilerin belli kısımlarda hâlâ 
canlılığını koruduğunu söyleye-
bilirim. Türbenin hemen arkasın-
da ise Dicle’ye dik olarak Kaya 
Kalesi uzanıyor. İhtişamı görül-
meye değer.
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Ece Erbuğ: “Hasankeyf’i 
gezmek çok uzun 
vaktinizi almayacak. 
Ancak orada durup 
Dicle’nin parlak 
sularında huzur aramak 
biraz vaktinizi alabilir!”
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Bogdan 
TanjeviC
Bogdan Tanjevic’in baş 
antrenörlüğünde dünya ikincisi olan 
12 Dev Adam, Türk basketbol 
tarihinde ilk kez böyle büyük bir 
başarı elde etti. Bu büyük başarının 
sırrını baş mimar Tanjevic’den 
dinledik. 

12 dev adamın 
Kahraman Boşa’sı 
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12 Eylül günü rüya gibi geçen iki hafta 
sonunda ABD Milli Takımı’nın ardından 
dünya ikincisi olan Türkiye A Milli Basketbol 
Takımı’nın Baş Antrenörü Bogdan Tanjevic 
ya da kendisine seslenildiği lakabıyla Boşa, 
altı yıldır Türkiye’de yaşıyor. Yaz başında 
teşhisi konulan kolon kanseri nedeniyle 
kemoterapi görmeye başlayan ve 2010 
FIBA Dünya Şampiyonası’nda tedaviye ara 
vererek takımının başında bulunan efsane 
Koç’un, kazandığımız gümüş madalyada 
önemli bir rolü var. Bogdan Tanjevic ile 
Türk basketbolunun bugün geldiği noktayı, 
dünyadaki konumunu ve gelecek potansi-
yelini konuştuk. 

Öncelikle geçmiş olsun. Kemoterapi 
görüyordunuz. Umarız kendinizi daha iyi 
hissediyorsunuzdur. 
Aldığım son kemoterapi 15 Eylül’deydi. Ben 
kendimi iyi hissediyorum. Kontrollerden 
sonra çıkacak karara göre bundan sonrasın-
da ne yapacağım ortaya çıkacak. Umarım iyi 
olduğumu söylerler de çalışmaya başlayabili-
rim. Sadece bacağımda biraz sorun var ama 
sanırım bu da aldığım ilaçların çok kuvvetli 
olmasından kaynaklanıyor. Kupa sırasında 
da kendimi iyi hissediyordum. Milli Takımın 
atmosferi çok iyi. Üç yıllık paylaşımlarla geli-
şen bir atmosfer bu. Oyuncular gerek kendi 
aralarında gerek antrenörlerle çok iyi anlaşı-
yorlar. Basketbol Federasyonu Başkanı 
Turgay Demirel ve diğer yetkililer her zaman 
yanımızda. Hep birlikte çok güzel günler 
geçirdik. Bu da benim kendimi çok iyi hisset-
memi sağladı. Bu güzel günlerin anıları bana 
hâlâ iyi hissettirmeye devam ediyor.

Yeni nesil hakkında ne düşünüyorsu-
nuz? 
Sonuçta bu yeni nesil dünya ikincisi oldu. 
Mevcut oyuncular arkadan gelecek olanlara 
çok güzel örnek oluyorlar. Hepsi çok iyi 
oyuncular. Ancak hep geleceği düşünmeli ve 
gençlere bu anlamda daha fazla yatırım 
yapılmalı. Yaşı daha büyük olanların ileride 
değişmesi gerekecek. Şu anda savunma 
oyuncuları gibi yaşları biraz büyük oyuncular 
var. Yedi-sekiz de genç oyuncu var ki bunlar 
altı-yedi yıl daha aynı performansta oynarlar. 

Gençlerden geleceğin Milli Takım oyuncuları 
çıkacak. Şimdiden 92, 93 ve 95 doğumlu 
birkaç mükemmel potansiyeli olan genç 
oyuncu var. Bunlar hızla içerideki atmosfere 
dahil olacaklar. Uzun oyunculardan 
Karşıyakalı Furkan Aldemir gibi gençler var. 
Hatta takımın en genç oyuncuları uzun olan-
lar şu anda. Diğer yandan mesela Kerem 
Gönlüm artık pek genç sayılmaz. Takım her 
zaman iyi oynayan ve iyi sonuçlar için müca-
dele eden oyunculardan oluşacak. 2004 
yılından bu yana yavaş yavaş bu duruma 
gelindi. Milli Takım bir kulüp takımı gibi. Her 
sene aynı yüzler tekrar bir araya geliyor. Ufak 
değişiklikler de oluyor tabi ama bu çok fark 
yaratmıyor. Şu anda hem çok iyi oyuncular 
var hem de bu oyuncular hâlâ genç. Dün 
yetişen gençleri büyükleri nasıl koruyup kol-
ladıysa şimdi de dünün gençleri bugünün 
olgun oyuncuları olarak yeni gelenlere aynı 
şekilde ağabeylik edecek.

Basketbol okullarına genellikle uzun 
boylu oyuncular kabul ediliyor, fakat 
takımlar daha sonra 1 numara pozisyo-
nunda sıkıntı çekiyorlar. Bu konuda ne 
düşünüyorsunuz?
Şu anda üç tane mükemmel genç oyuncu-
muz var bu pozisyonda. Biri 1992 doğumlu 
Şafak, diğeri 1993 doğumlu Fenerbahçeli 
Berkel ve yine çok iyi bir diğer oyuncu ise 
1995 doğumlu Tofaşlı Kenan. Yani üç-dört 
sene içinde bu pozisyonda çok güçlü olaca-
ğız. İyi bir birleşim oluşuyor. Orta sahada 
çok iyiyiz şu anda. Semih Erden, Ömer Aşık, 
NBA’de hazırlık maçlarını oynuyorlar sürekli 
ve tabi ki antreman bakımından birkaç adım 
öne geçiyorlar. Ersan zaten NBA’de deneyim 
kazanmış bir oyuncu. Hidayet de öyle. 
Hidayet bu arada hiçbir zaman NBA’li bir 
oyuncu olarak takımda kendini ön plana 
çıkarmaz. Aksine her zaman çok mütevazi-
dir, takımın bir parçasıdır. Takımdaki bu kar-
deşlik ruhunu, birbirine saygıyı getiren, kıs-
kançlık, bencillik gibi takım ruhuna zarar 
veren duygulardan arındıran atmosferi sağla-
yan oyunculardandır. 

Yeni dönemde Semih ve Ömer dışında 
NBA’a gönderebileceğimiz oyuncular 
olduğunu düşünüyor musunuz? 
Bir sonraki kesinlikle Enes Kanter olacaktır. 
Enes şu anda ABD’de Kentucky 
Üniversitesi’nde okuyor. NCAA liginde 
Kentucky Wildcats takımında oynuyor ama 

Dün yetişen gençleri, büyükleri 
nasıl koruyup kolladıysa şimdi 
de dünün gençleri, bugünün 
olgun oyuncuları olarak yeni 
gelenlere aynı şekilde ağabeylik 
edecek.

Tanjevic, sağlık 
problemlerine karşın 

başına geçtiği A Milli 
Basketbol takımımız ile 

basketbol tarihinin en 
önemli başarılarından 

birine imza attı. 
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Çok fazla yabancı oyuncu oynatmak bu 
bakımdan milli takıma oyuncu yetiştirmek 
açısından olumsuz etki yaratır. Ne kadar 
oynarsan o kadar gelişirsin. 

Milli Takım’da Türk oyuncuların yetersiz 
kaldığı pozisyonlarda yabancı oyuncu-
ların Türk statüsüne geçirilip oynatılma-
sı konusunda ne düşünüyorsunuz?
Ben böyle bir şeye inanmıyorum. Türk bas-
ketbolcuları yeterince iyi oynuyor. Belki bazı 
küçük kulüplerde gençlere yatırım yapmakta 
zorlanıldığı noktada üç dört yabancı oyuncu-
ya ihtiyaç duyulabilir ama yine de önermiyo-
rum. Mutlaka Türk oyuncu yetiştirmeye özen 
gösterilmeli.

Allen Iverson’ın Türkiye liginde oynama-
sı söz konusu. Türk basketboluna ve 
lige nasıl bir katkısı olur?
Halk için böyle büyük bir yıldızın gelip 
Türkiye’de oynaması heyecan verici olabilir. 
Tabii ki izleyiciyi basketbol salonlarına çeke-
cektir. Gösteri için iyi olabilir ama takım ruhu 
için iyi değil. Bu benim sevdiğim tarz bas-
ketbol değil. Yıldız oyuncular bencil oynarlar.

profesyonel olmasından ötürü orada kala-
mayacağını düşünüyorum. NCAA bu konu-
da çok sert. Üniversite takımında oynaya-
bilmek için amatör olman gerekiyor. 
Enes’in geleceğiyle ilgili endişe ediyorum 
çünkü iyi antreman yapamıyor. Bir sene 
hazırlık okulunda kendi seviyesinin altında 
çalışarak zaman harcadı. Enes kesinlikle 
NBA’e geçecektir. Kendi isteği de bu 
yönde ve buna ihtiyacı var. Çok iyi bir yete-
nek. Avrupa’nın en iyi yeteneklerinden… 
Ayrıca Karşıyakalı Furkan var aynı pozis-
yonda oynayan. Kardeş gibiler. Beden ola-
rak da oyun tarzı olarak da çok benziyorlar. 
Furkan yolunu akıllıca çiziyor. Takımında 
oynama alanı buluyor. İki senedir 25-30’ar 
dakika oynuyor. Enes’in ise kendini geliştir-
me anlamında iyi kararlar alamadığını düşü-
nüyorum. 

Ligde oynayan yabancı sayısının fazlalı-
ğı ve kalitesinin Türk basketboluna etki-
si nedir? Olumlu mu, olumsuz mu?
Çok fazla yabancı oyuncu var. Benim yaşam 
inancıma göre her zaman kendi oyuncularını 
kendi ellerinle yetiştirmeyi tercih etmelisin. 

1982 yılında ilk İtalya’ya geldiğimde de aynı 
durumla karşılaştığımda yine aynı şeyi söyle-
miştim. Kendi oyuncularımıza güvenelim. 
Koç’un görevidir de bu. Yoksa çıkıp pazar-
daki iyi oyuncuları seçip almak kolaydır. Şu 
kadar milyon ona, bu kadar buna. Hayır, 
kendi elimizdeki değerlere bakıp onları 
değerlendirelim. Koçluk yapmaya başladı-
ğımdan beri hep buna inanmışımdır. 
Sonuçta hobinden para kazanmak gibi bir 
hediye almışsın hayattan. Bir Koç olarak 
basketboldan aldığını geri vermektir bu. 
Kendi oyuncunu yetiştirmek Türk basketbo-
luna ve sonuçta dünya basketboluna da 
hizmettir. Gençler her zaman desteklenmeli. 
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Kendini bir nevi İstanbul’lu 
sayan Tanjevic, burada birçok 
iyi dost edindiğini ve ayrılınca 
Türkiye’yi ve İstanbul’u çok 
özleyeceğini ifade ediyor.



Seneye sizi yine Milli Takım’ın başında 
görebilecek miyiz? Devam etmeyi düşü-
nüyor musunuz?
Türk Milli Takımı’nda kalacağım ama bu 
sağlığımla ilgili şartlara bağlı. Gelecek yıl 
bakalım kendimi nasıl hissedeceğim. Yeterli 
enerjim olursa asistanlarımın da yardımıyla 
takımın başında kalmayı isterim. Bir hedefi-
miz de olimpiyatlar. Sadece 12 takım oynat-
mak gibi çok anlamsız muhafazakar bir 
kural var olimpiyatlarda. Mevcut 12 takımın 
10 tanesini zaten elenmeden katılanlar oluş-
turuyor. Ev sahibi ülkenin Milli Takımı, 2010 
Dünya Şampiyonu, 2011 Avrupa Şampiyonu 
ve Finalisti, 2011 Amerika Şampiyonu ve 
Finalisti, 2011 Asya Şampiyonu, Afrika 
Şampiyonu ve Okyanusya Şampiyonu 
takımlar zaten doğrudan katılıyor. Kalan iki 
tane yer için yarışıyorsun. 12 takım çok az 
bu bağlamda. 16 hatta 24 takım olmalı.

Türk Basketbol Ligi’nde basketbol kali-
tesi ve takımların düzeyi nasıl?
Türk basketbolunun geleceğini iyi görüyorum. 
Yaklaşık sekiz-on kadar çok güçlü takım var 
şu anda t›pk› Fenerbahçe, Efes Pilsen, 
Galatasaray, Beşiktaş gibi… Organizasyon 
olarak, kaliteli oyuncu sayısı ve özellikle de 
genç oyuncu yetiştirme programları açısından 
bakarsak Banvit de şimdiden ilk sıralarda yeri-
ni aldı. Tofaş’da en az altı-yedi iyi oyuncu var. 
Karşıyaka keza öyle, en az birkaç iyi oyuncu 
var. Erdemir deseniz o da iyi takımlar arasın-
da. Büyük takımların genç programları olduk-
ça kuvvetli olmakla beraber Euroleauge’i 
düşündükleri için daha iyi sonuç almak adına 
genç oyuncuları fazla oynatamıyorlar. 
Euroleague’de de pek iyi sonuçlar alınamadı 
gerçi. Bu sene göreceğiz bakalım.

Türk yemeklerini ve rakıyı çok sevdiğinizi 
biliyoruz. Emekli olduktan sonra Türkiye’de 
yaşamayı düşünüyor musunuz?
Seviyorum tabi ama gecede bir kadeh içerim 
sadece. Türk yemekleri de benim doğup 
büyüdüğüm yerin yemeklerine benziyor. 
Çeşit çeşit dolmalar sarmalar. Tabi şimdi 
sağlık sebebiyle yediğime içtiğime de dikkat 
etmem gerekiyor ama genel olarak Türkiye’yi 
çok seviyorum. Emekli olunca 27-28 yıldır 
yaşadığım Trieste’ye döneceğim. Evim, 
çocuklarım orada ama tabi İstanbul’da da 
yerim var. Sıklıkla dostlarımı görmeye gelece-
ğim. Ne de olsa alt› yıldır buradayım. Bir nevi 
İstanbullu da sayılırım. Birçok iyi dost edindim 
burada. Türk insanından daha iyi dost ola-
maz. Büyük sadakat ve sevgi var. Ayrılınca 
Türkiye’yi ve İstanbul’u epey özlerim.

İrfan Meydan
TüPRaş-KuRumSal 
İleTİşİm KOORdİnaTöRü
KOcaelİ

“Bugüne 
kadar birçok 

proje gerçekleş-
tirdik. Ancak bence 
en önemli projemiz 

‘Ülkem İçin Kan 
Veriyorum’ kampanyası 

oldu. 

Gelişmiş ülkelerle ülkemizdeki 
bağışçı oranlarını kıyasladığımızda çok 

yol almamız gerektiği açıkça ortaya çıkıyor. 
Damdan düşmeyen düşenin halinden anlamaz 

misali insanlarımız kan bağışçılığının önemini 
ancak kendilerinin ya da bir yakınlarının başına gelen 
bir olaydan sonra kana ihtiyaçları olduğu zaman anla-

maktalar. Hemen hepimizin başına gelmiştir. Bir gece yarısı 
tanıdığımız biri arar ve kana ihtiyaçları olduğunu belirterek yar-

dımcı olabilir misiniz diye sorar. İşte buna benzer olaylar yaşama-
mamız, kendimize veya bir yakınımıza kan lazım olduğu zaman kapı 

kapı dolaşıp kan aramamak için sağlığı yerinde olan her vatandaşımı-
zın kan bağışçısı olması gerekiyor. Üstelik kan bağışı yapmak bağışçı 

için de sağlıklı bir eylem.

Baktığımız zaman ülkemizin ihtiyacı olan, insan sağlığıyla ilgili, her 
taraf için faydalı, üstelik hiçbir tarafa mali yükü olmaması nedeniyle 

şahsen en tatmin olduğum kampanya “Ülkem İçin Kan Veriyorum” 
projesi oldu. Umuyorum ki; kampanyanın ikinci etabına katılım 

daha fazla olacak ve öncülük yaptığımız bu proje amaçlandığı gibi 
halkımıza örnek olacak, ülkemizdeki bağışçı sayısı artacaktır. 

Bence gerçek kahramanlar, yapılması gereken basit işleri 
yapanlardır. İşte onun için bir bağışçı olarak ‘Ben bir 

kahramanım’ diyorum.”



Rahmi Koç Müzesi, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Ulu 
Önder Mustafa Kemal Atatürk’ü daha yakından tanımak 
isteyenleri, özel eşyalarından oluşan koleksiyonu görmeye 
davet ediyor. Koleksiyon, “Atatürk Objeleri Bölümü”nde 
sergileniyor. Bavulu, ayakkabıları, Cumhuriyet’in 10. yılı 
kutlamalarında taktığı papyonu, mühürleri, okka takımı, 
evrak çantası, kılıcı, bastonu, plakları ve mendiliyle ona ait 
bir odayı dolaşıyor hissi veren bölümde, Atatürk’e ait 
orijinal fotoğraflar da bulunuyor.  

MANZARADAN 
PARÇALAR
Orhan Pamuk

Orhan Pamuk bu yeni 
kitabında, çocukluğundan 

başlayarak hayatından, 
yaşadıklarından bütün 
içtenliğiyle büyük bir 

manzaranın parçası olarak 
söz ediyor.  

ETKiNLiKLER

48  BizdenHaberler

KÜLTÜR SANAT

CUMHURİYET:  
TÜRK MUCİZESİ

Turgut Özakman

‘Cumhuriyet’, Türkiye 
Üçlemesi’nin Diriliş ve Şu 
Çılgın Türkler’den sonraki 

üçüncü kitabı. Kitapta, Büyük 
Zafer’den Türkiye 

Cumhuriyeti’nin kuruluşuna 
kadarki olaylar yer alıyor. 

7 KOCALI  
HÜRMÜZ

Sadık Şendil’in oyunundan 
Ezel Akay yönetiminde 

sinemaya tekrar uyarlanan 
hikaye, 1800’lü yılların 
sonlarında İstanbul’da,  

genç ve güzel Hürmüz’ün 
yaşantısına odaklanıyor. 

YEŞİL  
BÖLGE

Matt Damon ve yönetmen 
Paul Greengrass, ABD’nin 
Irak’ı işgal sebebi olan kitle 

imha silahlarıyla ilgili 
sürükleyici bir gerilim filmi 
olan Green Zone – Yeşil 

Bölge‘de yeniden bir araya 
geldi. 

KiTAPLAR

Bir döneme damgasına vuran 
ve hafızalarımızdan hala silinme-
yen “La Luna” ve “Heaven is A 
Place on Earth” parçalarının 
yaratıcısı “Belinda Carlisle” hay-
ranlarıyla buluşmak üzere 
Türkiye’ye geliyor. İsmini 
“Belinda” koyduğumuz kızıl saçlı 
bebeklerimiz, akıllarda kalan 
şarkıları ve klipleriyle en güzel 
anılarımız arasında kendine 
güzel bir yer beğenip oraya 
kurulan Belinda Carlisle, hayran-
larına bu anılarını yaşatmak için 
Türkiye’de ilk defa 6 Kasım’da 
Refresh The Venue’de hayran-
larıyla buluşacak.  

dvd’LER

1873 yılında Casartelli Ailesi’nin kurduğu 
Medrano Sirki, yaratıcılık, estetik ve aile eğlencesi 
değerleriyle sirk dünyasına örnek olan İtalyan sirk 
anlayışının köklü temsilcilerinden biri. Medrano 
Sirki, Avrupa’nın birçok ülkesini dolaşarak, her 
yaştan yüzbinlerce izleyicisine Bengal Kaplanları, 
İspanyol Gösteri Atları, Sevimli Köpekler, 
Yetenekli Papağanlar, Motor Show, Robin Hood 
Show, Jonklör, İkili Trapez, Tranbolin, Denge 
Gösterisi ve Komik Palyaçolar’ın gösterileriyle iki 
saat süren unutulmaz bir eğlence sunuyor. 
Medrano, 4 Kasım’dan itibaren ay boyunca 
İçerenköy Carrefour AVM yanında.  

DÜNYACA ÜNLÜ 
MEDRANO SİRKİ 
İSTANBUL’DA! 

ATATÜRK’Ü  
DAHA YAKINDAN 
TANIYIN

KIZIL EFSANE 
BELINDA 
CARLISLE 
GELİYOR



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

Türkiye’nin  GENİŞ AİLELERİ
 yeni doblÒ’yu ÇOK SEVDİ.

Şanlıurfa / Sertan Ailesi

Eskişehir / Özgün Ailesi

Şanlıurfa / Sertan Ailesi

Eskişehir / Özgün Ailesi

 yeni doblÒ’yu ÇOK SEVDİ.

Çorum / Öztürk Ailesi

Gaziantep / Gürsel Ailesi

Giresun / Erberk Ailesi

Giresun’dan Cemal Bey, “Buraların engebelerinde bir tek Doblò sarsmıyor” diyor, 
Gaziantep’ten Kerim Bey, tüm tepsileri aldığı için Doblò’yu tercih ettiklerini anlatıyor, 
Çorum’dan Öztürk ailesinin maskotu Benekli ise en çok arka camın açılır olmasını seviyor.

Herkes başka bir özelliğini sevse de, tüm geniş aileler Doblò’da buluşuyor. 
Türkiye’nin en çok sevilen aracı Doblò, üstün özellikleriyle size de kendini sevdirmeye hazır.

Siz de aile fotoğrafınızı www.turkiyedengenisaileler.com’a yükleyin, 
bir sonraki Doblò reklamında yer alın.



Yarın hava nasıl olacak?

Dünya iklim değişikliğiyle karşı karşıya... 
Sorunun cevabını insanoğlundan bekliyor. 

Aygaz bu sorunu önemsiyor, dünyamızın ve 
tüm canlıların geleceği için hepimize düşen 

görevler olduğuna inanıyor. Ayrıntılı bilgi:

yarinhavanasilolacak.org

kutupayisi 21x27,5.indd   1 28.09.2010   15:17
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