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Koç Topluluğu Yayını

HEP DAHA iYiSi iÇiN...
Koç Topluluğu; vergi rekortmeni şirketleri,  

İSO 500’deki başarısı, Fortune 500’deki  
tek Türk şirketi olma istikrarı ve sosyal 

sorumluluk projeleri ile Türkiye’nin gururu 
olmaya devam ediyor

00-377-on_kapak.indd   1 04.09.2010   11:14



C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

BZD_84 ilanlar_210x275.pdf   1   01.09.2010   18:32



ÖNSÖZ

Sıcak bir yazı geride bıraktığımız bu günlerde elinizde tuttuğunuz yeni 
sayımızda sizlerle ülke ekonomisine ve topluma katkılarımızı özetleyen 
bir gündem paylaşıyoruz. Bu gündem içerisinde şüphesiz Topluluğumuz 
ve ülkemiz için son derece önemli başarılara da değiniyoruz. Çünkü bu 
başarıları sadece Topluluğumuzun değil ülkemizin başarısı olarak da 
görüyoruz. Zira bu yıl da, uluslararası arenada ekonomi dünyası 
açısından önemli bir gösterge olan Fortune 500’de tek Türk şirketi olma 
başarısını sürdüren Topluluğumuz, Kurumlar Vergisi İlk 100 Listesi’ne de 
sekiz şirketle dahil oldu. İSO tarafından açıklanan Türkiye’nin En Büyük 
500 Sanayi Kuruluşu listesinde de ilk 10’da beş şirketimizle yer aldık. 
Diğer bir deyişle Topluluk olarak kuruluşumuzdan bu yana ülke 
sanayisine olan katkılarımızı bu yıl da sürdürdük. 

Bizleri onurlandıran bir başka gösterge de Kurumlar Vergisi listesinde 
sekiz vergi rekortmeni şirketimizle yer almak ve Topluluk olarak 
ödediğimiz kurumlar vergisinin Türkiye’nin toplam bütçe gelirleri içinde 
önemli bir paya sahip olması. Kurucumuz merhum Vehbi Koç’un 
“Allah’tan bütün dileğim, kurduğum bu müessesenin 
devamlılığının sağlanması, memlekete faydalı bir kuruluş olarak 
insanlara iş imkânı yaratması, devlete vergi vermesi ve bizden 
sonra geleceklere örnek olmasıdır” diyerek bizlere bıraktığı bu 
önemli vasiyeti yerine getirerek yarattığımız bu değer, bizim için tarif 
edilemez bir mutluluk. Bu vasiyet doğrultusunda her sene Holding ve 
şirketlerimizin yanı sıra Koç Ailesi üyeleri de gelir vergisi rekortmenleri 
arasında yer alıyor ve ülkemiz ekonomisine bireysel olarak da katkı 
sağlıyorlar. Ortaya çıkan gurur tablosunda yer alan aile üyelerimizi, 
Topluluğumuzu ve şirketlerimizi canı gönülden kutluyorum.

Bu başarılar aynı zamanda, şirketlerimizin kendini daha da 
geliştirmesi ve ülke ekonomimize olan katkımızı daha da artırması için 
yeni bir gerekçe ve çıtadır. Hedefimiz bu çıtayı daha yukarı çıkartmaktır. 
Sadece ekonomik alanda değil, sosyal anlamda önem taşıyan 
projelerimizle, eğitim, sağlık ve kültür alanındaki başarılı çalışmalarımızla 
da bu hedefimize doğru emin adımlarla yol alıyoruz. Bu yolculuğumuzda 
en büyük destekçimiz hiç kuşkusuz ki değerli çalışanlarımız ve 
bayilerimiz. 

Koç Topluluğu olarak geçtiğimiz günlerde yaşadığımız bir kayıpla 
büyük üzüntü yaşadık. Topluluğumuza ve Vehbi Koç Vakfı Kurumlarına 
büyük emeği geçen Avukat Emin Abdullah Özerol’u ebediyete 
uğurladık. Kendisini rahmetle anıyoruz. 

Eylül ayı aynı zamanda Ramazan Bayramı’nı kutlayacağımız çok özel 
bir ay. Tüm çalışanlarımızın ve bayilerimizin Ramazan Bayramı’nı en 
içten dileklerimle kutluyor ve hayırlara vesile olmasını diliyorum.

Ali Y. KOÇ
Koç Holding Yönetim Kurulu Üyesi

GURURUMUZ, 
ÜLKEMİZE KATKIMIZ...
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EĞİTİME  
‘KOÇ’ İMZASI 
Koç markası eğitimde de var 
olurken, halihazırda okuyan 
öğrencilerine ve mezunlarına da 
önemli ayrıcalıklar yaşatıyor. 
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Türkiye Ekonomisinin Gücü Koç Holding

1 Milyonuncu Fiat Doblo Gururu

En Değerli Marka Ford

8 LEVENT ÇAKIROĞLU:
“YENİLİKÇİLİK BİZİM HAYAT 
TARZIMIZ”
Arçelik başta Doğu ve Batı Avrupa olmak 
üzere var olduğu tüm global pazarlardaki 
gücünü pekiştirmek istiyor.

14 REKABETTE 
BİLİŞİM AVANTAJI 
Rekabette bilişimin avantajlarını yakalamak 
üzere her sene 2 kez düzenlenen  
BT Günleri’nin 15.si “Mobil Dünya 
& Mobil Uygulamalar” temasıyla 
gerçekleşti.

18 SETUR MARİNALARI 
ROTASINI YURT DIŞINA  
ÇEVİRDİ
Koç Holding, yurt dışında da  
en az bir marina alarak, 
sektörde uluslararası 
marka haline gelmeyi 
hedefliyor. 

28 KOÇ TOPLULUĞU 
SORUMLULUKLARININ  
FARKINDA!
Koç Topluluğu ve bağlı olan şirketler sahip 
oldukları sosyal sorumluluk bilinci ile hem ayrı 
ayrı hem de birlikte çok özel projelere imza 
atıyorlar.

34 ZER’İN GÜNDEMİ YOĞUN
ZER yaz aylarını oldukça yoğun geçiriyor. 
Gelenekselleşen toplantılarına devam eden 
kuruluş bunun yanı sıra yeni çalışmalara da 
imza atıyor.

36 “BENİ OĞLUM KEŞFETTİ”
Düzey Pazarlama’da Zincir Mağazalar 
Satış Yöneticisi olan Melih Maral ‘Oyuncak 
Hikâyesi 3’ filminde seslendirme yaparak bir 
ilki gerçekleştirdi. 

38 DİVAN SOHBETLERİ
Cazın ustası Kerem Görsev’le müzik ve hayat 
üzerine bir söyleşi.

40 “HER İNSAN KENDİ İLİNE 
 SAHİP ÇIKMALI”
Karaman Arçelik ve Aygaz Bayi Celalettin 
Ölmez, kendi ilinde gerçekleştirdiği sosyal 

sorumluluk projeleriyle örnek bir  
Koç Topluluğu üyesi… 

42 YEDİ TEPELİ BİR AÇIK 
HAVA MÜZESİ
Arçelik Sistem Klimalar Satış Bölge Yöneticisi 
Can Topakoğlu Roma’yı Bizden Haberler 
Dergisi okuyucuları için kaleme aldı. 

44 BASKETBOLDA 
TARİHİ SINAV
Basketbolda tarihi bir sınava hazırlanan 
Türkiye, ev sahibi olduğu 2010 Dünya 
Basketbol Şampiyonası’nda mutlu sona 
ulaşabilecek mi?

48 KÜLTÜR-SANAT
İki aylık etkinlik ajandanız… En gözde  
kitaplar, DVD’ler…
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 TÜRKIYE’NIN GÜCÜ KOÇ HOLDING
Koç Holding, ardı ardına açıklanan rakamlarla bu ülkeden aldığını yine bu 

ülkeye veriyor.  Rakamlar, Topluluğun Türkiye ekonomisindeki güçlü 
konumunu tekrar ortaya koyuyor.

Koç Topluluğu faaliyet gösterdiği alanlardaki başarılı adımlarıyla istikrarlı büyümesini sürdürüyor ve Türk ekonomisine 
sağladığı katkılara yenilerini eklemeye de devam ediyor. Topluluk, 2010 ilk yarı sonuçlarında yükselişini sürdürürken, 

Kurumlar Vergisi İlk 100 Listesi’nde sekiz şirketle var oldu. İSO tarafından açıklanan Türkiye’nin En Büyük 500 Sanayi 
Kuruluşu listesinde ise ilk 10’da beş şirketle yer aldı. Temmuz ayında açıklanan Fortune Global 500’de de yıllardır 

olduğu gibi tek Türk şirketi olma başarısını devam ettirdi. 

Koç Holding 2010 yılı ilk yarı sonuçlarına göre ihracat, 
istihdam, ciro ve kârlılıktaki istikrarlı yükselişini bu yıl da 
sürdürdü. Topluluk 2010’un ilk altı ayında yaklaşık 550 
milyon TL yatırım yaptı, 4 bine yakın ilave istihdam 
sağladı, cirosunu ve karlılığını artırmaya devam etti. 
2010 yılının ilk yarısında geçtiğimiz yılın aynı dönemine 
göre kombine ihracat gelirlerini yüzde 48 artışla 5 milyar 
$’ın üzerine taşıyan Topluluk, kapasite kullanım 
oranlarındaki yükselişle dikkat çekti. 2010’nun ilk 
yarısında yarım milyar TL’nin üzerinde yatırım yapılırken 
konsolidasyona tabi olan Koç Holding şirketlerinde 

geçen yılın ilk yarısında 67 bin 988 olan istihdam rakamı, 
2010 Haziran ayı itibariyle 71 bin 818’e yükseldi. Bu 
rakamların Türk ekonomisi açısından önemine değinen 
Koç Holding CEO’su Turgay Durak, bir yandan Türkiye 
sanayisinin lokomotif şirketleri olarak güçlenmeye 
devam ederken; bir yandan da dünya piyasalarında 
ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek için çalıştıklarını dile 
getirdi. Durak, uygun maliyet ve yüksek kaliteyi bir arada 
sunarak global rakiplerinden farklılaşma hedefiyle 
verimliliğe, AR-GE yatırımlarına ve hizmet kalitesine 
verdikleri önemi vurguladı. 

Yapı Kredi, Ford Otosan, 
Aygaz, Opet, Koç Holding, 

Arçelik, Yapı Kredi Factoring 
ve Yapı Kredi Menkul 

Değerler vergi rekortmenliği 
ödülüne hak kazandı.

2010’UN ILK YARISINDA DA YÜKSELIŞTE
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ödemenin önemini ve 
ciddiyetini kavramış ve 
yıllardan beri tatbik etmiş bir 
topluluk olduğunu, aynı 
hassasiyetin Koç Topluluğu 
var oldukça devam edeceğini” 
belirtti. Durak, “Bu sonuç, 
kurucumuz Vehbi Koç’un 
‘Ülkem varsa ben de varım’ 
sözüne uygun olarak 
yarattığımız değeri ortaya 
koyuyor” dedi. Koç Topluluğu 

şirketlerinin kasalarından 
geçerek, mükellef ve sorumlu 
sıfatıyla devlete ödenen vergi 
toplamının devlet bütçe vergi 
gelirleri toplamının yüzde 
11,6’sını karşıladığını dile 
getiren Durak, Koç Holding’in 
2009’da bir önceki yıla göre 
vergi rekortmeni şirketlerinin 
ödediği verginin yüzde 59’luk 
artışla 587,9 milyon lira olarak 
gerçekleştiğini ve yine aynı 

04   BizdenHaberler

TÜRKIYE’NIN EN BÜYÜKLERI…
İstanbul Sanayi Odası’nın (İSO) hazırladığı 
“Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu 
Araştırması”nda Koç Topluluğu 13 şirket ile yer aldı.

Koç Topluluğu özellikle 2005 
yılından bu yana Tüpraş ile İSO 
500 listesinin zirvesinde yer 
alıyor. 2009 yılında da bu 
gelenek bozulmadı ve Tüpraş  
15,5 milyar TL üretimden satış 
ile birinci sırada yer aldı.  
İlk 10’da yer alan diğer Koç 
Topluluğu şirketleri ise şunlar 
oldu: 4,8 milyar TL ile Arçelik 
dördüncü, 4,5 milyar TL ile 
Tofaş beşinci, 4,5 milyar TL ile 
Ford altıncı, 3,2 milyar TL ile 
Aygaz 8. sırada yer aldı. Bu 
şirketlerin yanı sıra Tat, Mogaz, 

DEVLER ARASINDAKI 
TEK TÜRK:  
KOÇ TOPLULUĞU
Koç Topluluğu bu yıl da 
dünyanın önde gelen 
ekonomi dergilerinden 
Fortune’ın Global 500 
listesine girmeyi başaran 
tek Türk şirketi olma 
başarısını sürdürdü.

Koç Topluluğu, ABD’nin önde 
gelen ekonomi dergisi 
Fortune’un açıkladığı ‘Global 
500’ listesinde yer alan tek 
Türk şirketi olmayı bu yıl da 
sürdürdü. Koç Topluluğu 
‘Devler Ligi’ olarak kabul 
edilen Fortune Global 500 
listesinde 28 milyar 845 

VERGININ LIDERLERI KOÇ TOPLULUĞU’NDA 
Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Başkanlığı’nın her yıl açıkladığı “Kurumlar Vergisi ilk 100 

Listesi”nde Koç Topluluğu bu yıl sekiz şirketle yer aldı. Topluluk geçtiğimiz sene aynı listeye beş 
şirketle dahil olmuştu. 

“2009 Yılı Hesap Dönemi 
Kurumlar Vergisi İlk 100 
Listesi”ne göre Büyük 
Mükellefler Vergi Dairesi 
Mükellefleri arasında bulunan 
26 Koç Topluluğu şirketinden 
8’i ilk 100 listesine girerek vergi 
rekortmeni oldu. Koç Topluluğu 
şirketleri böylece 2009 yılında 
Devlete ödedikleri vergi ile 
devlet bütçe gelirleri toplamının 
%11.6’ını karşılamış oldu.

Kurumlar vergisi ilk 100 
listesinde Yapı Kredi Bankası 
382,5 milyon lira ile 5’inci 
olurken, Ford Otosan 11’inci, 
Aygaz 27, Opet 28, Koç 
Holding 61, Arçelik 79, Yapı 
Kredi Factoring 92 ve Yapı 
Kredi Menkul Değerler de 
100’üncü sıradan listeye girdi. 
Koç Holding CEO’su Turgay 
Durak konuyla ilgili yaptığı 
değerlendirmede, “Koç 
Topluluğu’nun, vergi 

vergi dairesine bağlı olan  
26 Koç Topluluğu Şirketi’nin 
toplam vergi tahakkukunun  
640 milyon lirayı bulduğunu 
ifade etti. Bu sonuçlarla, Koç 
Holding’in BMVD’nin kurumlar 
vergisi tahakkuku içerisindeki 
payı 2008 yılında %7 iken 
2009 yılında %9 seviyesine 
ulaşmış oldu.

VERGI REKORTMENI 
ŞIRKET SAYISI  
5’TEN 8’E ÇIKTI
Büyük Mükellefler Vergi Dairesi 
(BMVD) nezdinde 2008 yılında 
5. olan Yapı Kredi Bankası, 
2009 yılında da 5. oldu. BMVD 
bünyesinde en fazla kurumlar 
vergisi tahakkuku bulunan ilk 
100 mükellef arasında 2008 
yılında 5 şirketi bulunan Koç 
Topluluğu, 2009 yılında 
rekortmen şirket sayısını 8’e 
yükseltmiş oldu.

Arçelik LG, Otokar, Türk 
Traktör, Entek, Demir Export 
ve RMK Marine de İSO 500’de 
yer aldı. Koç Holding’in listede 
yer alan şirketlerinin toplam 
üretimden satışları 35 milyar 
557 milyon TL’ye ulaştı. 
Türkiye’nin 500 büyük sanayi 
kuruluşunun yaptığı toplam 
üretimden satışlar ise 210.5 
milyar TL oldu En büyük 
500’ün 2009’daki toplam 
üretimden satışının yüzde 
16,9’luk kısmını Koç Holding’in 
13 şirketi gerçekleştirdi.

milyon dolar ciro ile 273’üncü 
sırada yer aldı. 2009 sonu 
itibari ile yaklaşık 68 bin 
kişinin çalıştığı Koç Topluluğu 
Türkiye’nin istihdam kaynağı 
olmayı bu yıl da sürdürdü. 
Koç Holding’in konsolide 
aktifleri $ bazında %3 artışla 
44 milyar doları aştı.
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kaydeden Koç, yıllık üretimin 
yaklaşık yüzde 70’inin ihraç 
edileceğini ve 8 yıl içinde ülke-
ye 6.3 milyar dolarlık döviz gir-
disi sağlanacağını vurguladı.

İlk üretimine 2000 yılında baş-
lanan, yeni nesil hafif ticari 
araçların öncüsü ve Türkiye 
ihracat şampiyonu Doblo’nun 
bir milyonuncu adedinin üretim 
töreni geçtiğimiz günlerde 
Sanayi ve Ticaret Bakanı Nihat 
Ergün, Bursa Valisi Şahabettin 
Harput, Bursa Belediye 
Başkanı Recep Altepe, Koç 
Holding Yönetim Kurulu 
Başkanı Mustafa V. Koç, Koç 
Holding CEO’su Turgay 
Durak, Koç Holding Yönetim 
Kurulu Üyesi Temel Atay, Koç 
Holding Otomotiv Grubu 
Başkanı Cenk Çimen, Tofaş 
CEO’su Ali Pandır ve İtalya 
Büyükelçisi Gianpaola 
Scarante’nin katılımıyla ger-
çekleşti. Törende bir konuşma 
yapan Sanayi ve Ticaret 
Bakanı Nihat Ergün, Fiat 
Doblo’nun 1 milyonuncusunun 
banttan indirilmesinin ülkemiz-
de otomotiv sektörünün gücü-

nü açıkça gösterdiğini belirtti. 
Koç Holding Yönetim Kurulu 

Başkanı Mustafa V. Koç ise 
otomotiv sektöründeki şirketle-
rinin geçtiğimiz yıl Türkiye’nin 
toplam otomotiv üretiminin 
yüzde 50’sini, ihracatının 
yüzde 48’ini gerçekleştirerek 
önemli bir başarıya imza attık-
larını ifade etti.

Şirketlerinin iç piyasa satışla-
rının yüzde 31’ini gerçekleştire-
rek, sektörün tartışmasız lideri 
olduklarını kaydeden Koç, “Fiat 
Doblo modeli, Tofaş için büyük 
bir gurur kaynağı, Türk otomo-
tiv tarihinde bir kilometre taşı-
dır. Bu proje, Türkiye’nin ihra-
catında önemli bir artış sağla-
mış, Türk işçisinin üretim kali-
tesini tüm dünyaya ispatlamış-
tır” dedi.

Bu yılın başlarında tüketici-
lerle buluşan Yeni Doblo ile 
yaklaşık 1 milyon adetten 
fazla üretim gerçekleşeceğini 

Fiat Doblo’nun 1 milyonuncu 
aracının banttan indirilmesi 

töreninde otomotiv sanayinde yeni 
bir gurur tablosu yaşandı. 

YENI 1 MILYONLARA...
Türkiye’nin toplam otomotiv üretiminin yüzde 50’sini sırtlayan ihracat 

şampiyonu Fiat Doblo, bir milyonuncu aracını da banttan indirdi. 
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Capital Dergisi’nin bu yıl  
5.’sini düzenlediği “Türkiye’nin 
En değerli Markaları” araştırma-
sında, Ford Otomotiv, otomotiv 
sektöründe bir kez daha  
en değerli marka seçildi. 
Türkiye’nin en değerli markaları 
sıralamasında kendi sektöründe 
1.100 milyon dolar değeri ile 

birinci sıraya yerleşen Ford,  
tüm sektörler sıralamasında ise, 
11. sırada yer aldı. Brand 
Finance tarafından yapılan araş-
tırma şirketlerin “Marka 
Başarısı”, “Marka Yönetimi” ve 
“Marka Analizinden” yola çıka-
rak marka gücü endeksi tespit 
ediliyor. 

EN DEĞERLi MARKA 
BiR KEZ DAHA FORD
Otomotiv sektörünün en değerli markası bir kez 
daha Ford Otomotiv oldu. 

Yarım asırdır tüketiciye hizmet 
veren Aygaz, Türkiye Kalite 
Derneği’nin (Kal-Der) 2010 yılı  
1. çeyreğini kapsayan Türkiye 
Müşteri Memnuniyeti Endeksi 
Araştırması’nda (TMME), şirketler 
bazında 81 puanla sektör ve 
Ulusal Müşteri Memnuniyeti’nin 
üzerinde endeks değeriyle lider 
firma oldu.

Türkiye çapında 81 ilde 
yapılan görüşmelerle 
şekillenen TMME ulusal 
endeksinde tüketicilerin, satın 
aldıkları ürün ve hizmetlerden 
duyduğu memnuniyet sayısal 
olarak gözler önüne seriliyor. 
Çalışma sonucunda müşteri 

memnuniyetinin yanı sıra 
müşteri beklentileri, algılanan 
kalite ve müşteri şikâyetleri de 
ölçülüyor. 

TÜKETiCi MEMNUNiYETiNDE 
LiDER: AYGAZ
Kaliteli hizmet anlayışı ve güvenilirliğiyle 
milyonlarca ailenin tercihi olan Aygaz, müşteri 
memnuniyetinde Türkiye’nin lider markası oldu. 

de de “Altın Ödül”ün sahibi 
oldu. Aygaz’ın faaliyetlerini, 
kurumsal, ekonomik, sosyal ve 
çevresel açılardan ele alan ve 
Demirbağ Tasarım ile işbirliği 
içerisinde hazırlanan kapsamlı 
rapor, LACP’de iletişim profes-
yonellerinin oluşturduğu uzman 
bir heyet tarafından değerlendi-
rildi. LACP Sorumlu Müdürü 
Christine Kennedy, Aygaz’ın 
faaliyet raporuyla ile ilgili şunları 
söyledi: “Çalışmayı genel itiba-
rıyla olağanüstü bulduk. Bu yılki 
çalışmayı gerçekleştiren tüm 
ekibi kutluyoruz. Söz konusu 
çalışmayı, en iyi faaliyet raporla-
rından biri olarak değerlendiriyo-
ruz.” diyerek Aygaz’ın faaliyet 
raporunu hazırlayanlara tebrikle-
rini sundu. 

Sektörünün öncü-
lerinden biri olan 
Aygaz, şirket faali-
yet raporlarının 
değerlendirildiği 
en itibarlı yarışma-
lardan biri olarak 

kabul edilen ve Amerikan 
İletişim Profesyonelleri Ligi’nin 
(LACP) düzenlediği 2009 yılı 
Faaliyet Raporu Vizyon 
Ödülleri’nde üç ödüle birden 
layık oldu. 

25’ten fazla ülkeden 4 binin 
üzerinde firma başvurduğu 
yarışmada, Avrupa, Afrika ve 
Ortadoğu bölgesinde “En 
İyileştirilmiş Faaliyet Raporu” 
kategorisinde iki Platin ödül alan 
Aygaz, “Enerji-Petrol ve Gaz ile 
tüketilebilir yakıtlar” kategorisin-

AYGAZ’A ULUSLARARASI 
ÖDÜL
Aygaz, yıllık finansal raporlaması ile uluslararası 
alanda üç ödüle birden layık görüldü.

AVIS ve OTOKAR yaptıkları 
işbirliğiyle kendi alanlarında bir 
ilke imza attılar. Sabiha 
Gökçen Uluslararası 
Havalimanı tarafından apronda 
VIP yolcu taşımacılığı için 
kullanılmak üzere OTOKAR’ın 
DORUK 215LE otobüsünü 
tercih etti. Havalimanı için 

OTOKAR VE AVIS’TEN 
iŞBiRLiĞi
Sabiha Gökçen Havalimanı’nda ilk kez apronda 
kullanılacak Otokar otobüsler AVIS’ten 
kiralanacak. 

AVIS’ten kiralanarak araç, 
OTOKAR’ın apronda hizmet 
eden ilk otobüsü olacak. 
Modern tasarımıyla da büyük 
beğeni toplayan DORUK 
215LE, aynı zamanda “Design 
Turkey Endüstriyel Tasarım 
Ödülleri”nde Tasarım Ödülü 
sahibi...

03-07-GUNDEM8.indd   4 04.09.2010   12:35



BizdenHaberler  07

Arçelik, Avrupa Birliği (AB) 
Komisyonu tarafından iki yılda 
bir verilen “Avrupa Birliği Çevre 
Ödülleri” programı kapsamında, 
“Yönetim” kategorisinde finalist 
oldu. Arçelik ile birlikte, 1987 
yılından bu yana verilen Avrupa 
Çevre Ödülleri çerçevesinde, ilk 
kez Avrupa Birliği üyesi olmayan 
bir ülkenin şirketi finalist olmayı 
başardı. Avrupa Komisyonu’nun 
Çevre’den Sorumlu üyesi Janez 
Potosnik’in de hazır bulunduğu 
ödül törenine AB ve iş dünya-
sından seçkin davetliler katıldı. 

AB Komisyonu tarafından iki 
yılda bir dağıtılan ödüller, AB üye 
ve üye adayı 24 ülkeden 141 şir-
ket “yönetim”, “ürün”, “süreç” ve 
“uluslararası iş birliği” olmak 

üzere dört kategoride sürdürüle-
bilir gelişmeye verdikleri öneme 
göre değerlendiriliyorlar. 

Koç Holding Dayanıklı 
Tüketim Grubu Başkanı ve 
Arçelik Genel Müdürü Levent 
Çakıroğlu, konuya ilişkin olarak: 
“Şirketimizin sürdürülebilir gelişim 
alanındaki çalışmaları, AB’nin 
seçkin jürisi tarafından büyük 
takdir görmüştür. Çevreye ve 
kaynakların en verimli şekilde 
kullanımına verdiğimiz önemi 
vurgulayan “Dünyaya Saygılı, 
Dünyada Saygın” olarak ifade 
ettiğimiz yenilikçi vizyonumuz; 
AB platformunda elde ettiğimiz 
bu saygın derecede büyük bir 
paya sahiptir.” diyerek ödülün 
önemine vurgu yaptı. 

ARÇELiK’E ANLAMLI ÖDÜL
Arçelik “Avrupa Birliği Çevre Ödülleri 2010 – 
Avrupa Programı” kapsamında, “Yönetim” 
kategorisinde üç finalistten biri oldu. 

Türkiye’nin en büyük  
100 sanayi kuruluşu arasında 
yer alan ve klima sektörünün 
lider üreticisi olan Arçelik-LG 
Klima, kendi tesislerinde üretilen 
yüksek teknoloji ticari ve bireysel 
klima cihazlarının yanı sıra yeni iş 
alanları ile üretimini ve pazardaki 
etkinliğini artırmayı hedefliyor. 
2015 yılı için 1 milyar dolar ciro 
hedefi belirleyen Arçelik-LG 
Klima Genel Müdürü Hakan 
Bulgurlu, “Arçelik-LG olarak 10. 
yılımızda yeni hedeflerle 
büyümeyi sürekli kılacak bir dizi 
yeni strateji ve değişimi hayata 
geçirdik. Öncelikli  
hedeflerimizden ilki yurt içinde 
ev tipi klima pazarında 
liderliğimizi sürdürmektir. İkinci 
hedefimiz, ihracat pazarlarında 
büyüyerek 2015’te 500 milyon 
dolarlık ihracat gelirine ulaşmak. 
Üçüncü hedefimiz ise yeni odak 

ARÇELiK-LG, ÜÇ YENi iŞ 
ALANINA ODAKLANACAK 
Türkiye’nin en büyük bireysel ve ticari klima 
üreticisi Arçelik-LG Klima, büyüme stratejisi 
doğrultusunda ürettiği yüksek teknolojili klima 
cihazlarının yanı sıra yeni iş alanları ile de 
pazardaki etkinliğini artırıyor.

noktaları olarak belirlediğimiz 
iklimlendirme ve mühendislik 
çözümleri, yenilenebilir enerji ve 
toplam çözüm hizmetleri 
alanlarında lider ve öncü olmak. 
Yeni alanlardaki atılımlarımızla 
yüzümüzü yenileyeceğiz, 
sektördeki öncü misyonumuzu 
sürdüreceğiz” dedi.

İnovatif fikirlerle kullanıcılarının 
hayatını kolaylaştıran Arçelik, 
çamaşırın cinsini ve miktarını algı-
layan, su miktarını ve sıcaklığını 
ayarlayan, devir hızına ve prog-
ram süresine karar veren akıllı 
çamaşır makinesi Autologic’i 
tüketicilerin beğenisine sundu. 

ARÇELiK’TEN YiNE BiR iLK
Arçelik, dünyanın ilk çamaşırı tanıyan otomatik 
programa sahip çamaşır makinesini pazara sundu. 

Dünyada bir ilk olan çamaşırı 
tanıyan otomatik programa sahip 
8128 H Autologic çamaşır maki-
nesi, 8 kg yüksek çamaşır kapa-
sitesi ile bir defada çok daha 
fazla çamaşır yıkayabilme imkânı 
vererek hem enerjiden hem de 
zamandan tasarruf sağlıyor.

Dünyanın en sessiz kliması 
olma özelliğini taşıyan, R 410A 
çevreci gaz ile çalışan, soğut-
mada ve ısıtmada A enerji sevi-
yesine sahip Beko 9500 Süper 
Invertech klima, A sınıfı klimala-
ra göre yüzde 60 verimli. Süper 
Invertech klimalar, ortamdaki 
ısıtma/soğutma ihtiyacına göre 
kompresör hızını kontrol etme 
imkanı sunarak A enerji sınıfı 
standart klimalara göre yüzde 

60 oranında enerji verimliliğine 
ulaşıyor, böylece hem ülke 
ekonomisine hem de tüketicile-
rin bütçelerine katkıda bulun-
muş oluyor. Ayrıca klimada 
bulunan infrared sensor saye-
sinde insan hareketleri ve 
mekandaki yerleri yaydıkları ısı 
ile algılanarak hava otomatik 
olarak isteğe göre yönlendirili-
yor ve böylece üstün konfor ve 
tasarruf sağlıyor. 

DÜNYANIN EN VERiMLi 
KLiMASI BEKO’DAN 
Beko, birbirinden üstün özelliklere sahip 
klimalarını tüketici ile buluşturmaya devam ediyor. 
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Kârlılık oranları sektör ortalamasının üzerinde seyreden Arçelik, bir yandan 
başta Doğu ve Batı Avrupa olmak üzere var olduğu pazarlardaki gücünü 

pekiştirirken diğer yandan yeni pazarlara girme planı yapıyor.  
Koç Holding Dayanıklı Tüketim Grubu Başkanı ve Arçelik Genel Müdürü  

Levent Çakıroğlu yenilikçilik, verimlilik ve rekabetçilik anlayışıyla  
bu hedefe kilitlendiklerini söylüyor.

LEVENT ÇAKIROĞLU:

“YENiLiKÇiLiK 
BiZiM HAYAT TARZIMIZ”

mi etkin bir şekilde kullanma becerisini gös-
terdik ve zorlu bir yılı başarı ile geçtik.

2009’un son çeyreğinde dünya ekono-
misinde büyümenin başlayacağını düşün-
müştük ve yıl sonunda açıklanan veriler bu 
düşüncemizi teyit etti. Ülkelere ve pazarlara 
göre farklılık gösterse de 2010 yılında büyü-
me trendi devam etti. Ancak makro ekono-
mik parametrelerdeki gelişmelere rağmen 
tam anlamıyla bir toparlanmadan ve canlan-
madan söz etmek maalesef mümkün değil. 
Diğer taraftan 2010’da 2009’e göre daha 
güçlü bir global ekonomi görsek de kırılganlı-
ğın devam ettiğini, duyarlılığın en üst seviye-
de olduğunu söyleyebiliriz. Bu anlamda faali-
yette bulunduğumuz ülkelerdeki yüksek işsiz-
lik oranı, devletlerin artan bütçe açıkları ve 
bunun finansman ihtiyacı kritik faktörler ola-
rak değerlendirilebilir. Ayrıca gelişmiş ekono-
miler başta olmak üzere enflasyonist etkilerin 
zamanla ortaya çıkma riski de var. 

Türkiye’de beyaz eşya sektörü ise  
2009 yılının ilk çeyreğinde çok sert bir şekil-
de küçülmüştü. Özellikle Ocak ve Şubat 

ayları bu küçülmenin çok şiddetli bir şekilde 
yaşandığı aylar olmuştu. Fakat Mart ayından 
itibaren ÖTV teşviklerinin devreye girmesi 
agresif kampanyalarla birleşince çok olumlu 
bir hava yakalandı. 2009 yılının ikinci çeyreği 
gerçekten çok canlı geçen, ertelenen talebin 
devreye girdiği, bir kısım talebin de öne 
çekildiği bir dönem oldu. Bu yılın birinci çey-
reğinde 2009 yılının aynı çeyreğindeki küçül-
menin baz etkisiyle sektör ciddi oranlarda 
büyüdü. İkinci çeyrekte ise bu defa yine baz 
etkisiyle büyüme biraz daha sınırlı oldu. 
Fakat bütün bu unsurlara rağmen sektörü-
müz açısından 2010 yılının genelinde büyü-
me bekliyoruz ve ilk 6 aylık dönemde de 
beklediğimiz büyümeleri gördük.

Geçen yıl sektörde teşvikler etkili olmuş-
tu. Bu yıl için de teşvik beklentiniz var mı? 
Teşviklerin, pazardaki talebin yeterli olmadı-
ğı dönemlerde etkili olduğunu gördük. 
Geçen yıl bunun örneğini farklı ülkelerde 
yaşadık ve olumlu sonuçlarını gördük. Bu 
defa Türkiye’de enerji verimliliği yüksek 
ürünlere yönelik özel teşvikler devreye alına-
bilir. Bu yöntem Avrupa ülkelerinde uygula-
nıyor. Avrupa ülkelerinde enerji verimliliği 
yüksek ürünler teşvik edilerek birden fazla 
amaca hizmet ediliyor. Öncelikle enerji 
verimliliği yüksek ürünler, sağladıkları tasar-
ruf ile enerji ihtiyacının azaltılmasına olumlu 
katkıda bulunuyor. Böylelikle tüketiciler ve 
devlet için önemli tasarruf imkanı sağlan-
makta. Ayrıca daha çevreci olan bu ürünler 
ile daha az enerji kullanıldığı için karbon 
salınımı da azalıyor. 

Yarım asırlık ömrünü geride bırakan Arçelik, 
tecrübesinin ve pazardaki üstün konumunun 
omuzlarına yüklediği sorumlulukla yurt dışı 
pazarlarda önemli hamleler yapıyor. Koç 
Holding Dayanıklı Tüketim Grubu Başkanı ve 
Arçelik Genel Müdürü Levent Çakıroğlu ile 
markayı ve sektörü konuşmak için gittiğimiz 
Sütlüce Arçelik binasının duvarlarındaki ödül-
ler ve plaketler de markanın yarım asırlık tec-
rübesine ışık tutuyor. Birçok alanda başarı 
ödülü alan Arçelik sadece yurt içinde değil 
yurt dışında da önemli girişimlerde bulunuyor. 
Romanya, İngiltere, Almanya ve Avusturya 
gibi zorlu pazarlarda yer alan Arçelik’in Genel 
Müdürü Levent Çakıroğlu beyaz eşya ve 
elektronik sektöründe daha da global bir 
oyuncu haline getirmek istediklerini ve amaç-
larında son derece kararlı olduklarını söylüyor. 
Arçelik’i bu süreçte istediği konuma taşıya-
cak en önemli kozuysa yenilikçiliğe, verimlili-
ğe ve rekabetçiliğe verdiği önem. 
Çakıroğlu’nun “Yenilikçilik bizim hayat tarzı-
mız” sözüyse markanın hedeflerine ulaşma-
daki kararlılığını gözler önüne seriyor…

1955’den bugüne, yarım asrı aşan tecrü-
besiyle Arçelik, 2010 yılının ilk yarısını 
nasıl değerlendiriyor? 
Sizin de belirttiğiniz üzere Arçelik, 50 yılı aşan 
bir tecrübe ve birikimi ile her türlü ekonomik 
koşulda performans sergileme becerisine 
sahip bir şirkettir. Bunun yanısıra bir Koç 
Topluluğu şirketi olmanın kendisine sağlamış 
olduğu deneyim, 50 yıllık birikim ötesinde bir 
performansı sergilemeye imkan vermektedir. 
2009 krizini yaşadığımız bir ortamda bu biriki-

Orta Doğu’da ve Afrika’da 
yatırım planlarımız bulunuyor. 

Afrika pazarında 
 ilk 3’ün içerisinde yer almak 

istiyoruz.
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Peki, ilk 6 aylık dönemde Arçelik’te neler 
yaşandı? 
Arçelik’in cirosu yılın ilk 6 ayında yüzde 5,5 
seviyelerinde arttı. Hem uluslararası hem de 
yurt içi pazarda TL bazında benzer büyüme 
seviyelerine ulaştık. Arçelik’in cirosunun yüzde 
50’sinden biraz fazlası uluslararası operasyon-
larından kaynaklanıyor. Bu nedenle kura olduk-
ça duyarlı bir satış kompozisyonu söz konusu. 
Bu yıl TL’nin değerlenmesi, uluslararası satış 
performansımız TL karşılaştırmalarımızda nega-
tif etki yaratıyor. Yine de 2010’un ilk 6 ayında 
kurların etkisine ve artan hammadde fiyatlarına 
rağmen yüksek kârlılıklarımızı koruma başarısı 
gösterdik. Arçelik’in yılın ilk 6 aylık dönemini 
başarıyla kapattığını rahatlıkla söyleyebilirim. 
Uzun yıllardır kârlılık oranlarımız sektör ortala-
malarının üzerinde seyrediyor. Bu yılın ilk yarı-
sında da bu performansı devam ettirdik.

Söz konusu farkta hangi etkenlerin etkili 
olduğunu düşünüyorsunuz?
Uluslararası rakiplerimize göre kar marjlarımız-
da sağlamış olduğumuz daha yüksek perfor-
mans farkı bir çok nedene dayanmaktadır. 
Stratejilerimizdeki farklılıklar, hızlı karar alma 
becerimiz, esnek yönetim anlayışımız gibi fak-
törler bu neticeleri ortaya çıkarmakta. Küresel 
ekonomik krizin etkilerinin ortaya çıkmasıyla 
birlikte ihraç pazarlarımızı çeşitlendirmeyi ter-
cih ettik ve pazarların farklı dinamiklerini birbi-
riyle dengeleyecek çalışmalar yaptık. 
Ekonomik krizin sinyalleri Amerika’da başladı. 
Krizin etkileri önce Batı Avrupa’ya ardından da 
Doğu Avrupa’ya sirayet etti. Orta Doğu pazar-
ları krizden daha az etkilenirken, bazı ülkeler-
de krizin etkisi hiç görülmedi. Bu nedenle 
pazarları çeşitlendirmek bize bazı avantajlar 
sağladı. Ekonomik kriz döneminde tüm süreç-
lerimizde verimlilik çalışmalarına özel önem 
verdik. Söz konusu verimlilik çalışmaları 
kârlılığımızı oldukça olumlu etkiledi. Diğer yan-
dan Arçelik Grubu’nun üretimdeki ölçeği en 
önemli rekabetçi avantajlarımızdan biridir. 
Örneğin Eskişehir fabrikamız tek çatı altında 
üretim yapan dünyadaki en büyük buzdolabı 
üretim tesisidir. 

2009’daki 503 milyon TL net kârınızı bu 
yılsonunda hangi noktaya taşımayı hedef-
liyorsunuz ve bu hedefe ulaşmada hangi 
unsurların etkili olacağına inanıyorsunuz? 
2009, küresel ekonomik krize rağmen başarılı 
performans gösterdiğimiz bir yıl oldu. Ancak 
hedeflerimizi belirlerken kısa dönemli finansal 
başarılarından ziyade sürdürülebilir iş başarıla-
rına odaklandığımızı belirtmek isterim. Bu anla-
yışla 2010 yılını da olumlu bir performansla 

ve finansman yönetiminin etkisiyle finansman 
giderlerimiz azalıyor. Çeşitlenen pazarlarda 
yenilikçi ürünlerimiz ile büyüyen iş hacmimiz, 
verimlilik çalışmalarımız bu yılki kârlılığımızı artı-
ran önemli faktörler olacaklar. 

Hizmet verdiğiniz pazarlar ve hedefledi-
ğiniz pazarlara değinirsek, Avrupa gibi 
gelişmiş ülkelere mi yoksa gelişmekte 
olan yeni pazarlara mı odaklanacaksınız?
Avrupa en önemli uluslararası pazarımız ve bu 
pazarda büyümemizi sürdürme konusunda 
kararlıyız. Faaliyette bulunduğumuz tüm ülke-
lerdeki pazar paylarımız istikrarlı bir şekilde 
artmaya devam ediyor. Bunun en güzel örne-
ği İngiltere. 2009 yılında İngiltere’deki pazar 
payımız yüzde 9’dan, yüzde 15’e çıktı. 
Söylediğim gibi hem Batı hem de Doğu 
Avrupa’da büyümeye devam edeceğiz. 

Ancak demografik yapıları, büyüme 
potansiyelleri ve bizim ürünlerimizin penetras-
yon oranlarını dikkate aldığımızda gelişmekte 
olan ülkeleri önümüzdeki dönemlerde büyü-
me alanları olarak belirledik. Bu pazarlarda 
penetrasyonumuzun artmasıyla ve o ülkelerin 
kendi dinamikleri sebebiyle, bu ülkelerdeki 
büyüme oranlarımızın biraz daha fazla olma-
sını bekliyoruz. Ortadoğu ülkeleri, Afrika ve 
Güney Doğu Asya ülkelerini öncelikli büyüme 
alanı olarak belirledik.

Orta Doğu ve Afrika bölgesine yönelik 
planlarınızı öğrenebilir miyiz? Ayrıca Çin 
operasyonunuz da söz konusu... 
Orta Doğu’da ve Afrika’da bir satın alma yap-
madık ama bu pazarlara ilişkin iddialı hedefleri-
miz var. Afrika pazarında ilk 3’ün içerisinde yer 
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kapatmayı hedefliyoruz. Yenilikçiliğin, verimlili-
ğin ve rekabetçiliğin bu hedefimizi etkileyecek 
en önemli unsurlar olacağını düşünüyorum. 
Çünkü yenilikçilik bizim hayat tarzımız. 
Ürünlerin tasarımı dâhil olmak üzere tüm 
süreçlerimizde bu unsurlar önceliğimiz olmaya 
devam edecek. Tedarik zinciri sürecimizde 
başlattığımız projeler farklı alanlarda hızlı kaza-
nımlar sağlamamızı sağladı. Aynı şekilde mas-
raf yönetimi ile ilgili aldığımız tedbirler de olum-
lu şekilde yansıdı. Geçen yıl çok sayıda yenilik-
çi ürünlerimizi sektörle tanıştırmıştık ki bu süre-
ci aynı hızla devam ettiriyoruz. Krizin tüm etki-
lerine rağmen Ar-Ge ve yeni ürün yatırımlarımı-
za hız kesmeden devam ettik ve ediyoruz.  
Bu sayede başta uluslararası pazarlar olmak 
üzere faaliyette bulunduğumuz tüm pazarlarda 
yenilikçi ürünlerle yer aldık ve ürün/fiyat endek-
sini yukarıya taşıdık. Tabi bütün bu çalışmalar 
kârlılığımızı olumlu etkiledi. Ayrıca işletme ser-
mayesi yönetimi üzerindeki çalışmalarımızın 
etkisiyle bilançomuzda net finansal borçluluğu-
muz oldukça azaldı. Etkin işletme sermayesi 

Organik büyüme planlarımız 
yeni pazarları da kapsıyor. 
Bunun yanında satın alma 
imkanlarını da aktif olarak 

araştırıyoruz ve 
değerlendiriyoruz.

Arçelik’in cirosu   
yılın ilk yarısında 
yüzde 5,5 
seviyelerinde arttı.
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Çakıroğlu, Arçelik’in Batı 
Avrupa’da pazar payını en çok 

artıran grup olduğuna dikkat 
çekiyor ve bu payın daha da 

artırılmasını hedeflediklerini 
söylüyor.
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Arçelik’in teknolojisi söz konusu markaların 
sahip olduğu değere ilave bir değer katıyor. 

Bu kapsamda yeni satın alımlar ya da 
yeni tesis yatırımı planlarınız var mı?
Agresif büyüme planlarımız var. Türkiye’nin 
yanı sıra Romanya’da, Rusya’da ve Çin’de de 
üretim tesislerimiz bulunuyor. Arçelik, bu haliy-
le sektörün önde gelen uluslararası oyuncula-
rından biri.Arçelik’i gerçek anlamda global bir 
oyuncu haline getirmek istiyoruz ve bu konu-
da da oldukça kararlıyız. Arçelik hali hazırda 
güçlü finansal yapısı ile büyüme arzusu ile 
buna oldukça hazır. Koç Grubunun büyümek 
için belirlediği 4 stratejik sektörden birinde faa-
liyet gösteren Şirket’imizin ana sermayedarının 
desteğini bu konuda net olarak hissediyoruz. 
Arçelik’i bu yapısından daha ileri taşıyarak glo-
bal pazarlarda daha yaygın hale getirmeyi 
hedefliyoruz. Yeni pazarlarda yeni üretim tesis-
leriyle, oluşturulacak satış ve pazarlama teşki-
latlarıyla hem global etkinliğimizi hem de pazar 
payımızı artırmayı amaçlıyoruz. Hem mevcut 
hem de yeni gireceğimiz pazarlarda organik 
büyümemize devam edeceğiz. Bunun yanında 
stratejik opsiyonları da inceliyor olacağız. Bu 
çerçevede satın alma imkanlarını da agresif 
olarak araştırıyoruz ve değerlendiriyoruz.

Yetkili satıcı teşkilat yapınızı yurt dışı 
pazarlarda uyguluyor musunuz ve ne tür 
geri dönüşler alıyorsunuz? 
Başarılı olduğumuz bu model Türkiye’de bize 
büyük avantajlar sağlıyor. Çünkü 3 binin üze-
rindeki bayimizle Türkiye’deki en büyük pera-
kendecilerden biri konumundayız. Bayilik teş-
kilatımız tüketici ile benzersiz bir ilişki yaratma 
becerisine sahip ve bu yapı uygun pazarlarda 
bize son derece rekabetçi avantajlar sağlıyor. 
Fakat organize perakendenin gelişmiş olduğu 
Batı ülkelerinde bu modeli gerçekleştirmek 
çok mümkün değil. Bu modeli uygun olan 
pazarlarda oluşturmaya devam ediyoruz. Orta 
Doğu ve Türki Cumhuriyetlerde bu yapıda 
350’nin üzerinde mağazamız bulunuyor.

Son dönemin en trend ürünü LCD TV’ler. 
Firmalar bu segmentte oldukça ciddi 
pazar payları elde ediyorlar. Arçelik ola-
rak LCD pazarında planlarınız var mı?
2009 yılının başında elektronik işimizle ilgili 
stratejik bir değerlendirme yaptık ve hacim-
den çok kârlılığı hedefleyen daha rekabetçi 
daha yüksek katma değerli ürünleri esas alan 
bir strateji benimsemeye karar verdik. Bu 
karara paralel olarak ürün gamımızda, üretim 
süreçlerimizde oldukça önemli değişiklikler 
yaptık, yeni ürünlerimizi pazara sunduk . 

almak istiyoruz. Dolayısıyla çalışmalarımız bu 
doğrultuda devam ediyor. Çin’de tamamen 
ihracata yönelik üretim yapan bir şirketi satın 
almıştık. Kendi teknolojimizi hızla adapte ettik 
ve 2009 yılının son aylarında yeni ürün platfor-
mumuzla üretim yapmaya başladık. Çin’deki 
operasyonumuz ülkenin iç pazarına ve çevre 
ülkelere üretim gerçekleştiriyor. Çin, çok büyük 
bir coğrafya. Bu nedenle hızlı bir penetrasyon 
sağlamak kolay değil. Buna rağmen Çin’de iş 
yapabilme becerimizi geliştirebilmek, çevre 
ülkelere ihraç edebileceğimiz ürünler üretebil-
mek ve oradaki tedarik kaynaklarını değerlendi-
rebilmek açısından önemli bir operasyonumuz.

Son dönemlerde gerçekleştirilen satın 
alımlarla yurt dışındaki pazarlardaki 
payını kuvvetlendiren Arçelik’in hangi 
markalarla pazarlarda yer aldıklarını da 
hatırlatır mısınız? 
Arçelik ve Beko, Türkiye’deki bayi teşkilatları-
mızdaki iki ana markamız. Beyaz eşya sektö-
ründe dünyadaki ilk 10 markadan biri olan 
Beko, uluslararası pazarlardaki ana markamız 
konumunda. Grundig markamızı Türkiye’de ve 
uluslararası pazarlarda özellikle de elektronik 
ürünlerinde kullanıyoruz. Uluslararası olarak 
nitelendirebileceğimiz Blomberg markamızı 
Avrupa ülkelerinde kullanıyoruz. Bunun yanın-
da bazı lokal markalarımız var. Romanya’nın 
bir numaralı beyaz eşya markası olan Arctic, 

yüzde 30’un üzerinde pazar payına sahip. 
Leisure ve Flavel pişirici ürünler kategorisinde 
İngiltere’de kullanılan lokal markalarımız. Elektra 
Bregenz Avusturya’da üst segmente hitap 
eden ulusal bir marka konumunda.

Bu markaların gücü Arçelik’i nasıl etkile-
di ya da Arçelik bu markalara neler kattı? 
Arçelik’in 20 yıla ulaşan Ar-Ge birikimi söz 
konusu. Bu teknolojik kabiliyetimizi ve yenilikçi 
ürünlerimizi, satın aldığımız markanın değeri 
ve gücü ile birleştirerek başarılı sonuçlar alıyo-
ruz. Marka satın alımında iki yönlü fayda 
görüyoruz. Markaların lokal gücü hızlı bir şekil-
de pazardaki penetrasyonumuzu ve payımızı 
artırmamıza imkan veriyor. Diğer taraftan 

Hızlı karar alma becerimiz ve 
esnek yönetim anlayışımız her 

türlü koşulda yüksek 
performansımızı devam 

ettirmemizi sağlayan 
faktörlerdir.

Tüm süreçlerimizdeki 
verimlilik artışı 

kârlılığımıza pozitif 
yansıdı. 
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Markalarımızın toplam hacmini dikkate aldığı-
mızda LCD TV’de Türkiye’de pazar lideriyiz. 
Uluslararası pazarlarda yer aldığımız Grundig’in 
en önemli pazarı olan Almanya’da yüzde 5’in 
üzerinde pazar payına sahibiz. Uluslararası 
Grundig markasını ön plana çıkarıyoruz. 

İçerisinde bulunduğunuz süreçte Ar-Ge 
önceliğiniz hangi ürünlerde olacak?
Beyaz eşya kısmında elektronikleşmenin, enerji 
ve su kullanımındaki verimliliğin öne çıktığını 
görüyoruz. Halihazırda sektörde lider ürünlerimiz 
var ve bu konulardaki Ar-Ge faaliyetlerimiz 
devam edecek. TV’de ise 3 boyutlu TV teknoloji-
si ileriye dönük önemli bir trend olarak görünü-
yor. 3 boyutlu televizyonlar ile ilgili lansmanımızı 
geçen ay yaptık ve olumlu geri dönüşler aldık. 

Koç Topluluğu’nun yaptığı birçok sosyal 
sorumluluk çalışması söz konusu. 
Arçelik’in bu projelere katkıları oluyor mu? 
Koç Topluluğu’nun sosyal sorumluluk projesi 
olan ‘Meslek Lisesi Memleket Meselesi’nin 
hepimizi çok heyecanlandırdığını söylemeliyim. 
Bu projeye gönülden destek veriyoruz ve çalış-
malara katkıda bulunuyoruz. Bu proje kapsa-
mında da meslek lisesi koçlarımız var. Arçelik 
personelinin gönüllü olarak yaptığı çalışmalar 
projeye önemli katkılar sağlıyor. 

Söz konusu koçlar ne gibi çalışmalar 
yürütüyorlar? 
Belirli bir meslek lisesi öğrencisine her konuda 
yardımcı oluyorlar ve birlikte projeler gerçekleşti-
riyorlar. Yaptıkları çalışmalar ödüller de alıyor ve 
bu kapsamda son olarak ‘e-stajyer’ projesiyle 
ödül aldılar. Ayrıca Arçelik, Koç Topluluğu’nun 
‘Ülkem İçin’ projesinde aktif bir rol oynuyor. 
‘Eğitimde gönül birliği projesi’ ise Arçelik’in 2004 
yılında başlayan kendi projesi. Bu program çer-
çevesinde 300’ün üzerinde yatılı ilköğretim bölge 
okulunda eğitim gören 200 binden fazla öğrenci-
nin eğitim sürecine katkıda bulunduk. 

Aynı zamanda sosyal sorumluluk çerçeve-
sinde değerlendirebileceğimiz bir diğer 
konu da spor. Spora katkılarınızı özetleye-
bilir misiniz?
Basketbola 2006’dan itibaren Beko markamızla 
destek veriyoruz. İlk olarak Türkiye Basketbol 
Ligi’ne sponsor olduk ve bu sponsorluğumuz 
devam ediyor. Geçen yıl FIBA Asya Basketbol 
Şampiyonası ve Polonya’daki FIBA Avrupa 
Basketbol Şampiyonası’na sponsor olduk. 
Almanya’daki Basketbol Ligi’nin ana sponsorlu-
ğunu üstlendik. Son olarak ülkemizde yapılan 
Dünya Basketbol Şampiyonası’nın en büyük 
sponsoru olduk. 

 

“Kan bağışı düşüncesi hep aklımdaydı 
fakat daha önce fırsat olmamıştı. Koç 

Holding’in kampanyası duyurulunca çok sevindim 
ve bu fırsatı kaçırmak istemedim. Şirketimizde 

düzenlenen bilgilendirme toplantılarında bu konunun 
ülkemiz için ne kadar önemli olduğunu daha net anladım ve 

heyecanım kararlılığa dönüştü.  
Kan alma işlemleri başladığında sıraya giren ilk kişilerden oldum. 

Kan verirken çok rahattım ve kendimle gurur duyuyordum.  
Asıl gururu ve mutluluğu, verdiğim kanın kullanıldığı bilgisini aldığımda 

hissettim ve düzenli olarak kan vermeye karar verdim. İnsanın eline hayatı 
boyunca kaç kere diğer insanların hayatını değiştirme fırsatı geçer ki. Kan 

bağışçısı olarak bunu başarabilmek çok güzel. Kampanyada emeği geçen ve kan 
veren tüm gönüllülere teşekkür ederim.”
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MERCEK

REKABETTE BiLiŞiM 
AVANTAJI 
 Rekabette bilişimin avantajlarını yakalamak üzere her 
sene 2 kez düzenlenen BT Günleri’nin 15.si “Mobil Dünya 
& Mobil Uygulamalar” temasıyla gerçekleşti.

nolojileri dünyasında yaşanan hızlı gelişmeler 
ışığında paylaşıldı. 500 katılımcının yaklaşık 
100 kadarı iş ortakları ve sponsorlardan olu-
şurken Toplulukta görev yapan BT yöneticileri, 
BT Kurulu Üyeleri ve BT çalışanları 400 gibi 
rekor düzeyde bir katılım gösterdiler.

Buluşmanın ana teması “Mobil Dünya & 
Mobil Uygulamalar” oldu. Koç Topluluğu 
CEO’su Turgay Durak’ın Topluluğun BT vizyo-
nu ve bu doğrultudaki hedef ve beklentilerini 
aktardığı açılış konuşmasından sonra Koç 
Holding Bilişim Hizmetleri Koordinatörü Alper 
Göğüş, Koç Topluluğu şirketlerindeki mobil 
uygulamalar, BT Kurulu’nun faaliyetleri ve BT 
denetimleri ile ilgili bilgi verdi. Alper Göğüş’ün 
ardından Koç Sistem’den Engin Güney, Koç.
net’ten Harun Tiftikçi, Bilkom’dan Evren Arın, 
SAP’den Musa Zorbozan’ın sunumları izlendi. 
Öğle yemeği arasından sonra da çözüm ortağı 
firmalar Microsoft’tan Ahmet Alpago, EMC’den 
Önder Sönmez, Blackberry’den Abdullah 
Diltemiz, Vodafone’dan Gökhan Öğüt ve Ayşe 
Ufuk Ağar, Turkcell’den Emre Sayın, Avea’dan 
ise Hakan Kaplan sunumlarını gerçekleştirdiler. 
Etkinlik, uzun yıllar Formtek, Lockheed Martin, 
BEA Systems, Weblogic, Altoweb, gibi büyük 
BT firmalarında Yönetim Kurulu Başkanı ve 
CEO olarak sektöre yıllarca hizmet vermiş 
bulunan ve halen Amerika’da bazı kamu ve 
özel kuruluşların Yönetim Kurullarında hizmet 
vermekte olan Ali Kutay’ın sunumuyla sona 
erdikten sonra günün talihlisi çekilişi gerçekleş-
tirildi ve kapanış ikramı eşliğinde stand tanıtım-
ları gerçekleştirildi.

dan en iyi şekilde yararlanmak ve Topluluk 
şirketleri arasında bu konuda sinerji yaratmak 
adına, 2003 yılından bu yana senede iki kere 
düzenlenen ve artık gelenekselleşen BT 
Günleri’nde, bilişim teknolojileri masaya yatırılı-
yor. Ana teması “Mobil Dünya & Mobil 
Uygulamalar” olarak belirlenen 15. BT Günleri 
ise 17 Haziran’da Fenerbahçe Faruk Ilgaz 
Divan Tesisleri’nde gerçekleşti.

15. BT GÜNÜ’NDE MOBİL DÜNYA  
MERCEK ALTINA ALINDI

Türkiye’nin öncü kuruluşlarından Koç 
Topluluğu’nun üst düzey yetkilileri, BT yöneti-
cileri ve çalışanları ile çözüm ortağı firmaların 
yetkililerinden oluşan yaklaşık 500 katılımcı ile  
Topluluk şirketlerindeki yeni uygulamaları ve 
2010’a ilişkin hedeflerini, bilgi ve iletişim tek-

Bilgi ve iletişim teknolojileri, ülkelerin gelişmiş 
toplum olma düzeylerinde en önemli ölçüler-
den biri haline geldi. Varolan bilgi öyle fazla ki 
herşeyi bilmek kimse için mümkün değil. Bu 
bağlamda artık tek başına bir kuvvet olmak-
tan çıkan bilgiye sahip olmanın ötesinde o bil-
giyi etkin kullanmak ve iyi yönetmek önem 
kazandı. Günümüzün ekonomik belirsizlik 
ortamında, tasarruf sağlayan çözümleriyle 
ekonomiye yüksek katma değer kazandıran 
bilgi ve iletişim teknolojilerinin, Türkiye’nin 
küresel rekabetteki konumunu güçlendirme 
yolundaki rolü büyük. İşte Koç Topluluğu da 
bu bilinçle yani bilgi ve iletişim teknolojilerinin 
etkin olarak kullanılmasının sağlanmasıyla, 
verimliliğin önemli oranda artırılması ve mali-
yetlerin azaltılmasının mümkün olduğu gerçe-
ğiyle hareket ediyor. İş süreçlerinde bilgi ve 
iletişim teknolojisi ürünlerinin getirdiği faydalar-
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GSM operatörleri, Turkcell, Vodafone ve 
Avea’nın yanı sıra Bilkom, Koç.Net, Koç 
Sistem gibi Topluluğun bilgi grubu şirketleri 
ile Arçelik, Arçelik LG ve Divan’ın sponsorlu-
ğunda gerçekleşen etkinlikte sponsor firma-
ların yanı sıra hem Toplulukta kullanılan sis-
temlere destek veren hem de Koç Sistem ve 
Koç Net’in işbirliği yaptığı firmalar 
Blackberry, EMC ve SAP stand açarak ürün 
ve hizmetlerini tanıttılar.

KUANTUM SIÇRAMASI PEŞİNDE

15. BT Günleri’nin açılış konuşmasını Koç 
Holding CEO’su Turgay Durak yaptı. Durak, 
konuşmasında global ekonomik dalgalanma-
lardan etkilenen tüm ülkeler ve şirketlerin 
makro ve mikro düzeyde ekonomik görünü-
münün çerçevesini de sorgulamakta olduğu-
na dikkat çekti. Durak ayrıca bilgi ve iletişim 
teknolojilerini, iş süreçlerinin her aşamasına ve 
tüm kritik fonksiyonlara en hızlı ve en çağdaş 
şekilde entegre eden Koç Topluluğu’nun, tek-
nolojiyi, verimlilik sağlayan önemli unsurlardan 
biri olarak gördüğünü belirtti.

Herkesin verimlilikte kuantum fiziği 
tanımlamasındaki gibi zıplama peşinde oldu-
ğu bu dönemde, teknolojinin kritik rolünün 
çok daha belirgin hale geldiğini belirten 
Durak, bilgi teknolojilerinde karmaşık, mobil 
iletişimle destekli, tam zamanında, canlı bilgi 
işletim sistemleri çağına gelene kadar ne gibi 
aşamalardan geçildiğine örnekler verdi. Her 
3-5 yılda bir ivme kazanan bu evrim hızına 
Koç Holding’in her dönemde ayak uydurma-
yı bildiğini ve gelecekte de bu proaktif duru-
şunu koruyacağını ifade etti.

GÜN, FARK YARATMA GÜNÜ

Koç Topluluğu olarak, iş süreçlerine enteg-
re edilen teknolojilerde, şirketlerin, süreç 
verimliliği sağlamak ve maliyet avantajından 
yararlanmak amacıyla, dış kaynak kullanımı-
na geçmeye başladığını da ifade eden 
Durak, bunun getirdiği avantajlarla, teknoloji 
kullanımında yakalanan ileri seviyeyi ve 
verimliliği yaygınlaştırmak için hayata geçiri-
lecek olan mobil projelerin, teknoloji platfor-
mundan elde edilen değeri de katlayarak 
büyüteceğinin altını çizdi. Küresel standart-
larda, yerli kaynaklarla hizmet sunan Koç 
Bilgi Grubu şirketlerinin uzman insan kayna-
ğı, bilgi birikimi ve sağlamakta olduğu mer-
kezi hizmetlerden en üst seviyede yararlanıl-
ması beklentisini de ifade eden Durak söz-
lerini şöyle noktaladı: “Günümüz, fark yarat-
ma günüdür. Teknolojiyi etkin kullanarak, 

2005 yılında başlatılmış olan BT dene-
timleri, topluluk şirketlerindeki BT 
süreçlerinin iyileştirilmesi, kontrol meka-
nizmalarının oluşturulması ve bilgi 
güvenliği konusundaki önlemlerin artırıl-
ması hususlarında önemli bir rol oynuyor. 
Koç Topluluğu BT Kurulu’nun BT strate-
jilerinin belirlenmesi ve uygulanması, 
Topluluk için ortak fayda sağlanması, BT 
yöneticileri arasında bilgi paylaşımı ve 
yeni teknolojik gelişmelerin tüm süreç-
lerde konumlandırılması amacıyla etkin 
olarak çalışmalarına devam ediyor.

BT Kurulu 2010 ilk yarı yılı yoğun 
geçti. Öncelikle Standartlar ve 
Yönergelerin güncellendiği, Stratejik 

Planlama Sürecinin dokümante edildiği, 
Güvenlik Taramaları Yönergesinin 
hazırlandığı, Yazılım Geliştirme 
Metodolojisine örnek taslakların eklen-
diği ve Bilgi Güvenliği Eğitiminin hazır-
landığı BT standartları güncelleme çalış-
ması, Ocak – Şubat aylarında 10 farklı 
Topluluk şirketinden 20 katılımcının 
çalışması ile tamamlandı. 

Topluluk şirketlerinin konuyla ilgili 
teknik uzmanlarından oluşan Log 
Yönetimi Çalışma Grubu kurularak 5651 
no’lu kanun kapsamında alternatif log 
yönetimi ürünleri değerlendirildi. 
KoçSistem’in merkezi (SaaS) olarak bu 
hizmeti verecek bir model geliştirildi. 

BT KURULU’NUN  
TOPLULUK İÇİNDEKİ ROLÜ KRİTİK
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ve İletişim Başkanı) ve BT çalışanlarına 
düşen görevler de büyüdü. Durak’ın konuş-
ma başlıklarından biri de bu oldu. Zira 
Harvey Nash’in ABD’de yaptığı bir araştır-
maya göre, CIO’ların yüzde 47’si şirketlerin 
yönetim ya da icra kurullarında kendilerine 
yer bulmuş durumda. Şirketteki rolünün 
daha stratejik hale geldiğini düşünen CIO 
oranını ise yüzde 80. Bu bağlamda Koç 
Topluluğu da bu yeni düzende, CIO’lardan, 
önemli liderlikler beklerken Koç Holding 
CEO’su Turgay Durak konuyla ilgili şöyle 
konuşuyor: “CIO’larımızın hardware + soft-
ware belirleyici satınalmacı rolünü BT kuru-
lundaki uzmanlara bırakmalarını, çok değerli 
beyin güçlerini ve zamanlarını iş süreçlerin-
de fark yaratacak yaratıcılıklar için harcama-
larını bekliyoruz. Koç Topluluğu, bilgi tekno-
lojileri konusunda öncü yaklaşımlar, yenilikçi 
ürün ve hizmetlerle Türkiye’de bilişim sektö-
rünün gelişimine, sizlerin çalışmaları ve bilgi 
grubu şirketlerimiz ile öncülük ediyor.” 

OTOMASYONDAN MOBİL DÜNYAYA  
HIZLI EVRİM

Koç Topluluğu CEO’su Turgay Durak’ın 
konuşmasının ardından kürsüye gelerek son 
20-25 yılda otomasyondan mobil dünyaya 
geçiş sürecini anlatan Koç Holding Bilişim 
Hizmetleri Koordinatörü Alper Göğüş ise 
günümüzde eğitim, sağlık, haber alma, 
finans, mesajlaşma, oyun, müzik ve eğlence, 
navigasyon gibi sayısız mobil uygulamadan 
oluşan pazarın milyar dolarlar seviyesine 

15. BT Günü’nün açılış 
konuşmasını yapan Koç 
Holding CEO’su Turgay Durak, 
mobil dünyanın verimlilik ve 
hız odaklı iş dünyası için son 
derece kritik bir nokta 
olduğunu söyledi.

fark yaratacak iş modellerini ortaya koyabil-
me günüdür.”

CIO’LARIN ARTAN ÖNEMİ

Bilginin ve bilgi teknolojilerinin önem kazan-
masıyla CIO (Chief Information Officer/ Bilgi 

14-16-mercek-btfinal.indd   3 04.09.2010   10:19



MERCEK

AHMET İHSAN CEYLAN
ARÇELIK BILIŞIM 

TEKNOLOJILERI DIREKTÖRÜ 

“KOÇ TOPLULUĞU  
BT GÜNLERI ARTIK 

GELENEKSELLEŞTI”

BT Günlerine katılım giderek 
arttı ve artık gelenekselleşti.  
BT çalışanlarının bir araya 

gelip tanışmaları ve 
birbirlerinin projelerinden 
haberdar olmaları sinerji 

yaratıyor. Aynı şeyi sıfırdan 
yapmak yerine kopyalayarak 

bir çok projeyi hayata 
geçirebiliyoruz. Ayrıca 

şirketler bazında 
standartlaşmak gerek satın 
almalarda gerekse personel 
transferlerinde hızla verim 

almak açısından büyük avantaj 
yaratıyor. Mobil uygulamalar 

hayatımızın her tarafında 
olmaya başladı artık. Son çıkan 

en cazibeli teknolojilere 
kapılmak yerine 
şirketlerimizin 

uygulamalarıyla ilgili 
deneyimleri paylaşarak en 

uygun ve verimli teknolojiler 
hakkında bilgi alışverişinde 

bulunuyoruz. 

KEREM FIRAT
ZER MERKEZI HIZMETLER 

BILGI SISTEMLERI 
YÖNETICISI 

“TAM ZAMANINDA 
DÜŞÜNÜLMÜŞ  

BIR KONU  
BAŞLIĞI”

BT Günlerini özellikle vizyon 
ve gideceğimiz yolu 

belirlemek açısından çok 
faydalı buluyorum. Topluluk 

şirketlerinin bilmediğimiz 
hizmet ve uygulamalarını 

öğrenmek bizim 
kararlarımızda da etkili 

oluyor. 15. BT Günü için bu 
senenin teması olan “Mobil 

Dünya & Mobil Uygulamalar” 
tam zamanında düşünülmüş 
bir başlık açıkçası. Artık çok 

dinamik bir ortamda, 
dinamik bir dünyada 

yaşıyoruz. Dolayısıyla her 
zaman her yerde bilgiye 

erişmemiz gerekiyor. 
İşlerimizi nerede olursak 

olalım şirkete uğramadan da 
takip edebilmemiz gerekiyor. 
Bu çerçeveden baktığımızda 

doğru zamanda doğru 
seçilmiş bir konu başlığı.

ERGUN ÖZDAMAR
TÜRK TRAKTÖR  

BILGI SISTEMLERI MÜDÜRÜ 

“GELECEK  
MOBIL 

UYGULAMALARDA”

Böyle büyük bir grubun  
BT çalışanlarının bir araya 

gelip ortak sinerji yaratması, 
kendi yol haritalarını diğer 
şirketlerin bakış açılarıyla 

birleştirerek ortak paydada 
paylaşması çok olumlu.  
Biz kendi şirketimizde 

üretimden satışa kadarki 
süreçte, üretimde bekleyen 

parçaların mevcut 
durumunu, geleceği 

firmaları, eksik parça 
bekleyen veya stokta 

bekleyen cihaz ve 
malzemeleri, o gün ne kadar 
malzemenin sevkedildiğini, 

satış, yedek parça, servis 
dediğimiz 3S’deki birimlerin 

bu malzemelerin akışı ile 
ilgili verileri takip açısından 

mobil uygulamalara önem 
veriyoruz. Mobil uygulamalar 

gelecekte hayatımızda 
fazlasıyla yer alacak, bu 

kaçınılmaz.

OĞUZ SEZGİN
KOÇ HOLDING A.Ş.  
BILGI SISTEMLERI  

DENETIM GRUBU LIDERI 

“TOPLULUK  
OLARAK MOBIL  

UYGULAMALARDA 
ÇOK IYI  

NOKTALARDAYIZ”

Her şey BT ile ilişkili artık. Bu 
senenin konusu olan mobil 

uygulamalar ise yaşamın 
ayrılmaz bir parçası. haline 

geldi. Akıllı telefonlarla 
beraber mobil dünya 

inanılmaz bir hızla büyüyor. 
Lokasyondan bağımsız anlık 

olarak bilgiye ulaşmak çok 
önemli. Topluluk olarak mobil 

uygulamalarda çok iyi 
noktalara geldik. Daha da 

ilerleyeceğiz. Mobil 
uygulamaların artmasıyla 

güvenlik mekanizmalarının 
oluşturulması ve çevresel 

faktörler açısından 
bataryaların ve plastik 

malzemelerin doğayla dost 
materyellerle yapılarak 

ekolojik sisteme etkilerinin 
azaltılması gibi konular da 
önem kazanmaya başladı. 

Aygaz’ın tankerde fatura, tanker-tesis izle-
me (RFID-GPRS) ve iPhone uygulamaları; 
Arçelik Yetkili Servisleri’nin sahadaki servis 
teknisyenlerine 4500 mobil cihaz aracılığıy-
la merkez ile çevrimiçi iletişim yoluyla mon-
taj / arıza / nakliye tüketici taleplerinin 
mobil olarak yöneltilmesi; Yapı Kredi 
Bankası’nın finansal iPhone yoluyla İMKB 
verilerine erişim, hisse senetlerini takip, 
finansal hesaplama araçları, finans haber-
leri, müşteri hizmetleri uygulamaları; Türk 
Traktör’de seyahat/harcama onaylarındaki 
iş akış uygulaması ile onay sürelerinin 
kısalması ve onay bekleyenlerin azalması-
nın sağlanması; Koç Sistem’deki canlı izle-
me ve takip, geçmiş bilgiler, konum, hız, 
mesafe raporları, olay, sefer raporları, tele-
metrik raporlar, yönetim raporları gibi bilgi-
lere ulaşılmasını sağlayan Arçelik, Aygaz, 
Divan, Opet, Tat, Tüpraş gibi 100’den 
fazla şirkette 10 bin araçta kullanılan araç 
takip hizmeti İzci uygulaması gibi örnekler 
Göğüş’ün değindiği konular oldu. 

ulaştığına dikkat çekti. Göğüş, Temmuz 
2008’de faaliyete geçen Apple App Store’da 
225 binin üzerinde, Ekim 2008’de faaliyete 
geçen Google Android‘de 50 bin, Nisan 
2009’da faaliyete geçen Blackberry App 
World’da 7400, Mayıs 2009’da faaliyete 
geçen Nokia Ovi Store’da 6800 uygulama 
olduğunu ifade etti. 

KOÇ TOPLULUĞU  
MOBİL DÜNYAYI SEVDİ

Göğüş, Koç Topluluğu şirketlerindeki mobil 
uygulamalarla ilgili de bilgi verdi. Göğüş, 
Aygaz satış ekibinin SAP ile çevrimiçi bağ-
lantı yoluyla istasyonların satış bilgilerini 
alabildiklerine dikkat çekti. Opet Mobil 
Web ile saha ekibinin müşteri şikayetlerine 
doğrudan müdahale edebilmesine olanak 
sağlayan Opet Çağrı Yönetim Sistemi; 
Aygaz müşteri siparişlerinin doğrudan 
sahadaki mobil ekiplere ulaştıran entegre 
sipariş sistemi olan ESS projesi; yine 

Alper Göğüş, son 20-25 yılda 
otomasyondan mobil dünyaya 

geçiş sürecine ve bu pazarın 
gelişimine değindi. 

16  BizdenHaberler
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biri Koç Holding tarafından atıldı. Denizcilik 
sektörüne verdiği önemi çeşitli yatırımlarla 
destekleyen Koç Holding, Başbakan Recep 
Tayyip Erdoğan, Ulaştırma Bakanı Binali 
Yıldırım, Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul 
Günay, Koç Holding Yönetim Kurulu 
Başkanı Mustafa V. Koç, Koç Holding 
CEO’su Turgay Durak, Koç Holding Turizm, 
Gıda ve Perakende Grubu Başkanı Ömer 
Bozer, Setur Genel Müdürü Üstün Özbey 
ve üst düzey yöneticilerin katılımıyla 
Temmuz ayı içerisinde Setur Yalova 
Marina’nın açılışını gerçekleştirdi. Başbakan 
Recep Tayyip Erdoğan açılışta yaptığı 
konuşmada 10 milyon dolara tamamlanan 
limanın 340 yat kapasitesine sahip olduğu-
nu belirterek, ‘’Yat kapasitemiz Türkiye 
genelinde 15 bine ulaştı. İnşaatı bitenler hiz-
mete alındığında, ihalesi devam edenler 
tamamlandığında kapasite 25 biın adede 
ulaşacak.“ dedi. 

Temmuz 2007’de Demiryolları, Limanlar 
ve Hava Meydanları İnşaatı Genel 
Müdürlüğü (DLH) tarafından açılan ihaleyi 
kazanan Setur, gerekli onayların tamamlan-
ması ile hızla yatırımına başladığı Setur 

SETUR MARiNALARI 
ROTASINI 
YURT DIŞINA ÇEViRDi
Çeşme Marina ile 32 yıl önce adım attığı sektörde,  
7. marinası olan ‘SeturMarinas Yalova’ projesini 
Temmuz ayında hayata geçiren Koç Holding, yurt 
dışında da en az bir marina alarak, sektörde uluslararası 
marka haline gelmeyi hedefliyor. 

jeopolitik ve jeostratejik açıdan önemli 
konumda bulunan Türkiye için de deniz 
ticareti önem taşıyor. Çünkü Türkiye’de 
etkili bir rol alan turizmin gelişmesinde 
denizciliğin büyük payı bulunuyor. Bu kap-
samda son dönemlerin önemli adımlarından 

Denizcilik, ülkelerin dünyaya açılımını ve 
entegrasyonunu sağlayan en önemli sektör-
lerden biri konumunda. Sektör aynı zaman-
da ekonominin ‘taşımacılık’ ve ‘turizm’ kol-
larında da etkin bir rol oynuyor. Asya ile 
Avrupa arasında köprü durumunda olan, 

SeturMarinas 
Yalova’nın açılışına 
Başbakan Recep 
Tayyip Erdoğan, 
bakanlar ve Koç 
Holding üst düzey 
yöneticileri katıldı. 
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Yalova Marina’nın yatırım çalışmalarını şart-
namedeki 18 aylık süre dolmadan bir yıl 
içinde tamamladı. Setur Yalova Marina, 
240 deniz, 70 kara olmak üzere toplam 
310 yat kapasitesine sahip. Bunun yanı 
sıra halkın da faydalanabileceği 3 bin 500 
metrekarelik ticari üniteler de marinanın 
önemli bir unsuru. Gerçekleştirilen açılışla 
birlikte Setur Marinaları’na, Kalamış ve 
Fenerbahçe, Ayvalık, Çeşme, Kuşadası, 
Marmaris ve Finike’den sonra Yalova da 
eklenmiş oldu. Bu marina ile birlikte Setur 
Marinaları’nın sayısı 7’ye, toplam kapasitesi 
4 bin 255’e, Türkiye belgeli marina paza-
rındaki payı ise yüzde 27’ye yükseldi. 

HEDEF: ULUSLARARASI MARKA OLMAK

Deniz turizmi ve yatçılık, ülkelere büyük 
kazançlar sağladığı gibi turizm gelirlerinin 
önemli bir kısmı da deniz turizminden elde 
ediliyor. Bu nedenle deniz turizmi ülkeler 
için ayrı bir önem taşıyor. Türkiye’de de yat 
turizmi 1970’li yılların sonunda gelişmeye 
başlarken, 2634 sayılı Turizm Teşvik 
Kanunu ile yabancı bayraklı yatlara sağla-
nan Türk karasuları ve limanları arasında 
serbestçe turizm hizmet ticaretinde faaliyet-
te bulunmaları imkânı tanındı. Diğer yandan 
yat inşa sanayisi de denizcilik alanında etkili 
alanlardan biri olarak karşımıza çıkıyor. 
Emek yoğun, yüksek maliyetli, ağır sanayi 
sektörü yat inşaa sanayisi, ağırlıklı olarak 
başta İstanbul Bölgesi olmak üzere 
Karadeniz, Marmara, Ege ve Akdeniz’in 
bazı bölgelerinde faaliyet gösteriyor. Deniz 

turizminin bir diğer önemli kolunu oluşturan 
yat turizmiyse son yıllarda üzerinde sıkça 
durulan bir alan. Fakat ülkenin bu potansi-
yelini yeterince değerlendirip, değerlendire-
mediği de sıkça tartışılan bir konu. Deniz 
turizminin meslek faaliyetlerinin tümünün 
turizm döviz gelirleri içindeki payıysa yüzde 
20–25 arasında. Koç Holding Yönetim 
Kurulu Başkanı Mustafa V. Koç da gelişen 
dünyada Türkiye’nin deniz turizminden 
yeterli payı alması gerektiğine değiniyor ve 
“Yatçılık ve marinacılık turizmini devam ettir-
meliyiz. Bu sektörden Türkiye’ye 10 milyar 
dolarlık döviz girdisi sağlanabilir.” diyor. 

Yalova Marina, 240 
deniz, 70 kara olmak 
üzere toplam 310 yat 
kapasitesine sahip.

Mustafa V. Koç, yatçılık ve marinacılıkta 
yakalanan rüzgârın iyi değerlendirilmesi ve 
bu alanda sürdürülebilir gelişmenin sağlan-
ması halinde, Türkiye’nin dünya deniz 
turizmi pazarı için önde gelen bir yatçılık 
bölgesi haline gelebileceğine inanıyor.

Setur Genel Müdürü Üstün Özbey de 
yat turizminin dünyanın en hızlı gelişen 
turizm türleri arasında yer aldığına değini-
yor. Özbey, gelişen teknolojiye ve dünya 
ekonomisindeki gelişimlere paralel olarak 
bir dönemler yüksek gelir grubunun hobisi 
olan amatör yatçılığın artık orta gelir grubu-
na nüfuz edecek düzeylere geldiğini söylü-
yor. Teknolojik gelişmeler, yat imalatçıları-
nın kaliteli fakat daha düşük maliyetli tek-
neler yapabilmesine imkân tanıyor. 

Marinacılık sektöründeki gelişmelere 
kayıtsız kalmayan Koç Holding, tekne üre-
timi ve marinacılık konularında yatırımlarına 
devam ediyor ve RMK Marine Tersanesi’ 
nde, “RMK Yachts”, “RMK Naval” ve 
“RMK Ships” olarak üç ayrı üretim birimi ile 
süper yat inşasında, askeri gemi projelerin-
de ve ticari gemi üretiminde önemli proje-
lere imza atıyor. Örneğin dünyanın en 
prestijli yat markalarından biri olan ‘Oyster’ 
yatlar artık RMK Marine’de imal edilebilir-
ken, Nazenin V de RMK Marine’de inşaa 
edildi. Özbey de “Setur Marinaları da 1978 
yılında Çeşme Marina ile başladığı yolunda 
32 yıldır güçlü adımlarla yürüyor. Sektörün 
lideri ve lokomotifi olarak yatırımlarımıza 
devam ediyor, yurt dışında da marina ala-
rak uluslararası bir marka haline gelmeyi 
hedefimiz olarak görüyoruz” diyor. 

Koç Holding Yönetim Kurulu 
Başkanı Mustafa V. Koç, 
yatçılık ve marinacılık 
turizminden Türkiye’ye  
10 milyar dolarlık döviz girdisi 
sağlanabileceğini söylüyor.
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10 MİLYAR DOLAR  
YAT TURİZMİ GELİRİ HAYAL DEĞİL

Dünyada marinacılık sektörü de taleplere 
cevap verebilmek adına sürekli yatırım 
peşinde. Özbey de dünya genelinde, 

3,2 milyon bağlama kapasitesinin olduğu-
nun ve 50-60 milyar dolar pazar hacminin 
bulunduğunun tahmin edildiğini belirtiyor.  
Bu kapasitenin 400 bin adedi içinde bulundu-
ğumuz Akdeniz Çanağı’nda yer alıyor.  
Bu pazarda 180 bin civarındaki kapasitesi ile 
Fransa başı çekiyor. Sonrasında 110 bin 
kapasite ile İspanya ve 60 bin kapasite ile 
İtalya geliyor. Türkiye’de ise belgeli marinalar 
olarak 16 bin civarında kapasite mevcut. 
Türkiye’nin dünya pazarındaki payı yüzde 0,5, 
Akdeniz Çanağı’nda ise yüzde 4. Türkiye’nin 
pazar hacmiyse sadece marinacılık için 200 
milyon dolar seviyelerinde. Özbey’e göre 
Akdeniz Çanağı’ndaki ülkelerin orta vadede 
planladıkları kapasite artırımları ise yabana atılır 
gibi değil. Örneğin İtalya, mevcut kapasitesine 
200 bin kapasite ilave etmeyi hedefliyor. 
Yatçılık açısından çok önemli bir lokasyon olan 
Hırvatistan ise 17 bin civarında olan kapasite-
sini 31 bin kapasiteye çıkarmayı planlıyor. 
Türkiye’de önümüzdeki 5 yıllık dönemde 
pazara 7 bin kapasitenin ilave olacağı ve bel-
geli marina kapasitesinin 23 bin seviyelerine 
ulaşacağı öngörülüyor. Üstün Özbey bu 
rakamlara şöyle bir ekleme yapıyor:  

yatırımlarına göre daha yüksek. Ancak sektör 
hızla büyüyor, önemi artıyor ve özellikle içinde 
bulunduğumuz Akdeniz Çanağı’nda agresif 
büyüme planları yapılıyor. Elbette ki Türkiye’de 
de kapasite artırımları planlanıyor. Bozer de 
Türkiye’nin konuya daha fazla eğilmesi ve 
pazar payını arttırmak için planlar üretmesi 
gerektiğine inanıyor. Özbey, Koç Topluluğu 
olarak bugün Türkiye’nin her yerindeki marina 
projeleri ile ilgilendiklerini, bu anlamda sektöre 
katkı sağlamaya çaba gösterdiklerini açıklıyor. 
Özbey, “Yaptığımız yatırımların yanı sıra, mis-
yon edindiğimiz, ‘Türk Toplumu’na denizciliği 
ve yatçılığı benimsetmek, sevdirmek, farkında-
lığını artırmak’ amacına yönelik olarak, bu yıl 
beşincisini gerçekleştirdiğimiz Uluslararası Ege 
Yat Rallisi ile bu işin sosyal ve kültürel yüzü-
nün gelişmesine destek oluyoruz, olmaya 
devam edeceğiz” diyor. 

Önümüzdeki dönemlerde Koç 
Topluluğu’nun yatırımlarına paralel olarak, 
ülke marina işletmeciliğinin gelişimine de 
şahit olacağız. Her ne kadar Türkiye’nin 
ticari anlamda denizcilik alanında istediği 
konuma gelememiş olduğu gündeme getiril-
se de son dönemlerde atılan adımlar Türk 
denizcilik sektörünü istediği yere taşımak 
adına kritik bir rol oynuyor. 8 bin 333 kilo-
metre kıyısı bulunan Türkiye’nin son dönem-
de yapılan hamlelerle deniz taşımacılığı tica-
reti ve deniz turizmi anlamında kısa sürede 
istediği yere gelmesi işten bile değil.

Setur Marinaları; Kalamış ve 
Fenerbahçe, Ayvalık, Çeşme, 

Kuşadası, Marmaris, Finike ve 
Yalova’da bulunuyor.

“Hükümet ise ‘Turizm Bakanlığı 2023 Turizm 
Master Planı’ kapsamında kapasiteyi 30 binin 
üzerine çıkartmayı hedefliyor.” 

Kısacası Türkiye, deniz turizmi açısından 
İspanya, Fransa, İtalya, Slovenya, 
Hırvatistan ve Yunanistan’ın gerisinde. Fakat 
gemi ve yat üreticilerinin kendilerini gelişen 
teknolojilere, ekonominin hareketlerine ve 
sosyal konjonktürlere göre sürekli yeniliyor 
olması, üretim standartlarını her bütçeye ve 
beklentiye göre imalat yapabilecek şekilde 
revize etmesi de olumlu gelişimler olarak 
karşımıza çıkıyor. Tüm bu girişimler deniz 
turizminin Türkiye’de hak ettiği yere gelebil-
mesi için önemli adımlar sayılıyor. 
Marinacılık alanında Türkiye’nin ileriye dönük 
hedefleri de şekillenmiş durumda…

Türkiye’de yatçılık Bodrum, Antalya şeri-
dinde yoğunlaşıyor. Son dönemlerdeyse yat-
çılık konusunda çeşitlilik söz konusu. 
Çeşitliliğin daha da artmasıysa zamana dayalı 
bir süreç. Çünkü marina işletmeciliği uzun 
soluklu bir iş. Geri dönüş süreleri ise sanayi 
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“Okul sayesinde, okulun vereceği ilim ve fen 
sayesindedir ki, Türk milleti, Türk sanatı,  
Türk ekonomisi, Türk şiir ve edebiyatı bütün 
güzellikleriyle gelişir.”
     M. Kemal Atatürk

EĞİTİME ‘KOÇ’ İMZASI
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Üniversite düzeyinde atılan adımlara yenileri 
eklenmeye devam ediyor. Koç Özel İlköğretim 
Okulu ve Lisesi Genel Müdürü Robert Lennox 
öğrencilerine Türkiye ve dünyadaki en iyi eğiti-
mi sunduklarını dile getirirken, bunu Milli 
Eğitim’in gereklerini ve Uluslararası Bakalorya 
Diploma Programının standartları ve pedago-
jik yaklaşımlarını bir araya getirerek başardık-
larını dile getiriyor. Koç Üniversitesi Rektörü 
Prof. Dr. Umran İnan ise lisans ve lisansüstü 
programlarda bugüne kadar 6 bin 300 mezun 
veren kurumda yaklaşık 400 öğretim üyesi 
bulunduğunu dile getiriyor. Prof. Dr. İnan, Koç 
Üniversitesi’nin 17 yıl içinde Türkiye’nin gözde 
üniversitelerinden biri haline geldiğine vurgu 
yapıyor. 

VKV KOÇ ÖZEL İLKÖĞRETİM OKULU  
VE LİSESİ 

Koç Özel İlköğretim Okulu ve Lisesi 1988 
yılında lise olarak 224 öğrenci ile eğitim 

hayatına başladı. 1998 yılında ise liseye ek 
olarak anaokulu ve 8 yıllık ilköğretim okulu 
da öğrenci alımına başladı. Şu anda ise 
okulda okuyan öğrenci sayısı 2 binden 
fazla… Okuldan bugüne kadar mezun olan 
toplam öğrenci sayısı ise 2 bin 705… Ana 
sınıfından itibaren İngilizce dil eğitimi, 6. sınıf-
tan itibaren Fransızca, Almanca veya 
İspanyolca eğitimi veren okulda amaç sade-
ce akademik başarıyı sağlamak değil. 
Okulda, spor, müzik, sahne sanatları ve 
diğer alanları kapsayan yaklaşık 50 çeşit 
etkinlik bulunuyor. Bunların yanında öğrenci-
ler yurt içi ve yurt dışı birçok konferansa ve 
yarışmaya katılma şansına da sahip oluyor-
lar. Çeşitli değişim programları çerçevesinde 
öğrencilerine benzer kurumların bir adım öte-
sinde seçenek sunan VKV Koç Özel 
İlköğretim Okulu ve Lisesi mezunlarıyla da 
bağlarını koparmıyor. İstanbul, New York ve 
Londra’da aktif olarak çalışmalarını sürdüren 
Koç Özel Lisesi Mezunları Derneği, aidiyet 
duygusunun da en üst seviyede hissedilme-
sine olanak sağlıyor. 

Peki, mezunlar genellikle hangi okulları ve 
hangi alanları tercih ediyor? Bu sorunun 
cevabını okulun Genel Müdürü Robert 
Lennox’dan alıyoruz. Lennox, mezunların 
yüzde 60’ının Türk üniversitelerini yüzde 
40’ının ise yurt dışındaki üniversiteleri tercih 
ettiğini söylüyor. En çok tercih edilen 
bölümlerin başında ise işletme, ekonomi ve 
iktisadi ve idari bilimler ile endüstri mühen-
disliği geliyor. Tıp ve diş hekimliği gibi 

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, Türkiye 
Cumhuriyeti’ni emanet ettiği gençliğe en az 
Cumhuriyet kadar değerli daha birçok ema-
net bıraktı. Bunlardan bir tanesi de “eğitime” 
verdiği önemi gelecek nesillere aşılama 
azmiydi. 20. yy’ın büyük önderi, kurduğu 
Cumhuriyet’i yaşatmak ve muasır medeni-
yetler seviyesine çıkarmanın en etkili yolunun 
okumak olduğunu söylüyordu bizlere… 
Aradan geçen süre zarfında Türkiye 
Cumhuriyeti büyük yol aldı. Sanayi ilerledi, 
Türkiye dünyanın güç dengelerine etki eden 
önemli bir konuma yükseldi. Bu süre zarfın-
da da eğitim alanında dünya seviyesine ulaş-
mak hedef oldu. Türkiye’nin ilk büyük özel 
vakfı Vehbi Koç Vakfı da bu hedef doğrultu-
sunda Türk eğitim dünyasına önemli katkılar 
sağladı. Vakıf bünyesinde kurulan Vehbi Koç 
Vakfı Koç Özel İlköğretim Okulu ve Lisesi 
1988 yılından beri geleceğin liderlerini çekir-
dekten yetiştirirken, Koç Üniversitesi de 
1993 yılından beri bilimin ışığını yayıyor. 
Vehbi Koç Vakfı verdiği burslar, desteklediği 
projeler ve verdiği ödüller ile eğitime katkı 
sağlamaya devam ediyor. Özetle Koç mar-
kası eğitimde de var olurken, hali hazırda 
okuyan öğrencilerine ve mezunlarına da 
önemli ayrıcalıklar yaşatıyor. 

İLKÖĞRETİMDEN ÜNİVERSİTEYE…

Vehbi Koç Vakfı’nın odaklandığı alanlar ara-
sında ‘primus inter pares’ yani denkler arasın-
da birinci konumda olan eğitim, daha vakıf 
kurulmadan faaliyet gösterilen alanlardan 
biriydi. 1951 yılında Vehbi Koç’un ilk büyük 
sosyal yardımı olan Ankara Üniversitesi 
Öğrenci Yurdu, Koç isminin eğitim alanında 
var olmaya başladığının da sinyallerini vermiş-
ti. Bunun ardından 1965 yılında Eskişehir 
İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi Araştırma 
Merkezi ve Kitaplığı; 1967’de ODTÜ Öğrenci 
Yurdu geldi. Vehbi Koç eğitime verdiği önemi 
Türk Eğitim Vakfı’nın kurulmasına öncülük 
ederek de bir kez daha gösterdi. Ardından 
1969 yılında Vehbi Koç Vakfı’nın kurulması ile 
de bu alanda atılan adımlar daha da yoğun-
laştı. Vakfın en önemli icraatı o yıllarda yüzler-
ce yoksul öğrenciye burs vermek üzere kuru-
lan “Eğitim Yardımı Bursları” fonu oldu. 
Cumhuriyet’in 50. yaşını kutladığı yıllarda 
Atatürk Kitaplığı; 75. yıl dönümünde “13 Okul 
Projesi”; Koç Topluluğu’nun 80. kuruluş yıldö-
nümünde hayata geçirilen “Meslek Lisesi 
Memleket Meselesi” gibi projeler ve çalışmalar 
eğitime yapılan en önemli katkılar oldu.  
Bugün hem İlköğretim Okulu ve Lise hem de 

Bir bölge halkı gereğince 
eğitilmeden o bölgede 

kalkınmadan bahsedilemez.
Vehbi Koç
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bölümleri seçen mezun sayısının az olduğu-
na dikkat çeken Lennox, son yıllarda hukuk 
alanını tercih edenlerin sayısının hızla arttığı-
na değiniyor 

Robert Lennox, yurt dışında üniversite eği-
timi almayı tercih eden yüzde 40’lık öğrenci 
diliminin ise ABD’nin en eski ve saygın sekiz 
üniversitesinden oluşan “Ivy League” üniver-
siteleri de dahil olmak üzere İngiltere, 
Kanada ve Avrupa’daki diğer üniversitelere 
kabul edildiğini söylüyor. Eğitimine 
Türkiye’de devam edenlerin üniversite tercih-
lerinde ise ilk sırayı Koç Üniversitesi ve 
Sabancı Üniversitesi alıyor. Lennox, Koç 
Lisesi mezunlarının profesyonel/yönetici pro-
filine yakın olduğunu vurguluyor.

KOÇ ÜNİVERSİTESİ DÜNYAYI 
TÜRKİYE’YE GETİRİYOR

Vehbi Koç Vakfı’nın ve Vehbi Koç’un hayal 
ettiği Türkiye’yi meydana getirme yolculuğu-
nun en önemli adımlarından birisi Koç 
Üniversitesi oldu. 1993 yılında İstinye’deki 
geçici kampüsünde eğitime başlayan üniver-
site 2000 yılında şu anki yeri olan Rumeli 
Feneri’ndeki kampüsüne taşındı. Bu yıldan 
itibaren Mühendislik ve Hukuk Fakülteleri ile 
Sosyal Bilimler Enstitüsü ve Fen Bilimleri ve 
Mühendislik Enstitüsü de üniversitenin bün-

yesine eklendi. Nişantaşı’nda konumlanan 
kampüsünde Hemşirelik Yüksek Okulu 
Lisans programı sürerken Beyoğlu’nda bulu-
nan binasında Anadolu Medeniyetleri 
Araştırma Merkezi yer almaya devam ediyor. 
Üniversitenin eski kampüsü olan İstinye 
Kampüsü ise 2008’de restore edilerek 
Yönetici Eğitim Merkezi olarak yeniden hiz-
met vermeye başladı. Tüm yerleşkelerinde 
geniş laboratuar, bilgi işlem ve araştırma 
imkânları ile eğitim düzeyini her daim yüksek 
tutan Koç Üniversitesi, yeni bilişim teknoloji-
lerini ve öğretim araçlarını derslere entegre 
etmeye devam ediyor.

Üniversitede bugün İnsani Bilimler ve 
Edebiyat, İktisadi ve İdari Bilimler, Fen, 
Mühendislik, Hukuk ve Tıp Fakülteleri ve 
Hemşirelik Yüksek Okulu ile eğitim verilme-
ye devam ediliyor. Üniversite toplam olarak 
22 lisans, 18 yüksek lisans ve 12 doktora 
programına sahip. Türkiye’nin önde gelen 
üniversiteleri arasında hızla yıldızı parlayan 

Koç Üniversitesi bu sene açılan yeni 
bölümleriyle de ilgi çekiyor. Özellikle Vehbi 
Koç Vakfı’nın 40. kuruluş yılı projelerinden 
biri olarak hayata geçirilen Tıp Fakültesi 
2010 yılının en önemli çalışmalarından biri 
olarak göze çarpıyor. Bu fakülteye 2010-
2011 eğitim-öğretim yılı için 20’si tam 
burslu 20’si yarı burslu olmak üzere top-
lam 40 kişilik kontenjan belirlenirken, 
burssuz öğrenci alınmayacak. Konuyla 
alakalı açıklama yapan Prof. Dr. İnan, tıp 
eğitiminin ilk üç yılının Rumeli Feneri 
Kampüsü’nde gerçekleştirileceğini, bunu 
takip eden yıllarda ise klinik ağırlıklı eğiti-
min, inşaatı yakında tamamlanacak olan 
Koç Üniversitesi Eğitim ve Araştırma 
Hastanesi’nde verileceğini söylüyor. Koç 
Üniversitesi Tıp Fakültesi hazırlık sınıfının 
ardından 6 yıllık tıp eğitimi verecek. Koç 
Üniversitesi’nin temel felsefesi uyarınca, 
temel bilimler, mühendislik bilimleri ve 
sosyal bilimler alanlarında tıp ile kesişen 
çalışmalara özellikle önem verilecek. 

2011 yılında Koç Üniversitesi’ne öğrenci 
alınacak diğer bir yeni bölüm ise İnsani 
Bilimler ve Edebiyat Fakültesi içinde yer 
alan Medya ve Görsel Sanatlar Bölümü 
olacak. 5’i tam burslu, 5’i yarı burslu, 15’i 
ise burssuz olmak üzere 25 öğrencinin alı-
nacağı bölümün amacı esnek eğitim prog-
ramı ile değişen iletişim ortamının ihtiyaç 
duyduğu; yaratıcı, yöneticilik becerisine 
sahip, değişen teknolojilere hakim ve deği-
şimi yönlendirebilecek medya profesyonel-
lerini yetiştirmek. 

ÖDÜLLÜ AKADEMİSYENLER KOÇ 
ÜNİVERSİTESİ’NDE

Kurulduğu günden bu yana uluslararası 
düzeyde seçkin bir eğitim programı uygu-
layan Koç Üniversitesi, Rektör Prof. Dr. 
Umran İnan’ın deyimiyle niteliğe verdiği 
önemle öne çıkıyor ve bir araştırma üniver-
sitesi olarak Türkiye’den ve dünyadan pek 
çok saygın ve tanınmış bilim insanını aka-
demik kadrosunda bulundurarak dünya 
üniversiteleri arasında bilinirliğini giderek 
artırıyor. İnan, Koç Üniversitesi’nde eğitim 
veren tam zamanlı öğretim üyelerinin 
yüzde 95’inin doktora derecelerini ABD’nin 
ve Avrupa’nın önde gelen üniversitelerin-
den aldıklarına dikkat çekiyor. Yine öğretim 
üyelerinin büyük çoğunluğunun Koç 
Üniversitesi’nde gelmeden önce Amerika, 
Avrupa ve Türkiye’nin önemli üniversitele-
rinde öğretim üyeliği veya doktora sonrası 

VKV Koç Özel İlköğretim 
Okulu ve Lisesi, ana 
sınıfından lise son sınıfa 
kadar ana derslerin yanı 
sıra bir çok etkinliğe 
katılma fırsatını da 
sunuyor. 
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çalışmalar yaptıklarını vurguluyor. Koç 
Üniversitesi’nde görev sürdüren 11 öğretim 
üyesi Türkiye Bilimler Akademisi’nde (TÜBA) 
asli üye, üç öğretim üyesi ise assosiye üye 
olarak onurlandırılırken 10 öğretim üyesi 
Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma 
Kurumu (TÜBİTAK) Bilim Ödülü, 24 öğretim 
üyesi TÜBİTAK Teşvik Ödülü, üç öğretim 
üyesi TÜBA Teşvik Ödülü ve 29 öğretim 
üyesi TÜBA GEBİP Ödülü sahibi… 

ÖNEMLİ KURULUŞLARLA İŞBİRLİĞİ

Koç Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Umran 
İnan, üniversitede uygulanan yelpazeli çekir-
dek programı tamamlayan öğrencilerin seç-
meli derslerle kendi eğitimlerini kendilerinin 
şekillendirme olanağına sahip olduklarını 
söylüyor. Prof. Dr. İnan şöyle devam ediyor: 
“Öğrenciler ilgi duydukları özel alanlarda 
öğretim üyeleriyle araştırma projelerinde 
çalışabilmekte, araştırma yeteneği yüksek 
ve yaratıcı bireyler olarak yetişmektedirler.”

Koç Üniversitesi, ulusal ve uluslararası 
düzeyde kamu ve özel kuruluşlar (üniversi-
teleri Avrupa Komisyonu, kamu kurumları, 
araştırma ve geliştirme kurumları, iş dünyası 
ve sanayi kuruluşları) ile çeşitli araştırma 
projelerinde işbirliği içinde çalışıyor. Bunun 
yanında TÜSİAD-Koç Üniversitesi Ekonomik 
Araştırma Forumu Türkiye’nin sürdürülebilir 
bir büyüme ortamında dengeli bir şekilde 
kalkınmasına katkıda bulunacak kısa ve 
uzun vadeli ekonomi politikaları üzerine 

odaklanan bilimsel bir araştırma platformu 
olarak da faaliyet gösteriyor.

Koç Üniversitesi sadece bilimsel araştır-
ma zemini ile değil öğrencilerine sunduğu 
sosyalleşme olanakları ile de öne çıkıyor. 
50’nin üstünde öğrenci kulübüne ek olarak 
spor takımları ve gönüllü organizasyonlar 
Koç Üniversitesi’nde öğrenim gören öğren-
cilerin karşılaşacağı olanakların başında 
geliyor. Bunun yanında dünya çapında 
130’dan fazla eğitim kurumu ile yapılan 
değişim anlaşmaları ile öğrencilerine yurt 
dışında önde gelen üniversitelerde eğitim 
görme imkanı da tanınıyor. 

BAŞARILI VE MUTLU MEZUNLAR

ABD’nin sayılı kuruluşlarından olan Stanford 
Üniversitesi’nde yürüttüğü 36 yıllık Uzay 
Fiziği araştırmalarından sonra 1 Eylül 
2009’da Koç Üniversitesi’nde Rektör olarak 
göreve başlayan Prof. Umran İnan edindiği 
tecrübeleri ve birçok yenilikçi programı Koç 
Üniversitesi’nde uygulamaya geçirmek için 
büyük bir heves ve heyecan duyduğunu 
ifade ediyor. Koç Üniversitesi’ndeki geniş 
tabanlı eğitim yaklaşımının öğrencilerin ken-
dilerini mutlu edecek meslekleri seçmelerin-
de büyük rol oynadığını ifade eden Prof. Dr. 
İnan, Koç Üniversitesi mezunlarının seçtiği iş 
alanlarını ise şöyle açıklıyor: “Mezunlarımız 
daha çok hızlı tüketim, ilaç, enerji, mühen-
dislik, denetim (audit) sektörlerinde faaliyet 
gösteren şirketlerde finans, yatırım bankacılı-

AİLELERE 
TAVSİYELER

Robert Lennox ve Prof. Dr. 
Umran İnan, başarılı bireyler 
yetiştirmek isteyen ailelerin 

çocuklarıyla daha fazla 
zaman geçirmelerini ve 

onların araştıran birer birey 
olmasını desteklemelerini 

öneriyor. 

ROBERT LENNOX
VKV KOÇ ÖZEL İLKÖĞRETİM  

OKULU VE LİSESİ  
GENEL MÜDÜRÜ 

“AİLELER ÇOCUKLARINA 
DAHA FAZLA ZAMAN 

AYIRMALI”

“Eğitimin olmazsa olmazı, 
öğrenmeye açık ve sorgulayan bir 

zihindir. Bu nedenle, çocuktaki 
öğrenme sevgisi ve merak sürekli 

geliştirilmelidir. Aileler 
çocuklarına daha fazla zaman 

ayırarak ve kişisel beceri ve 
yeteneklerini geliştirerek 

eğitimlerine katkıda 
bulunabilirler. Bunu 

gerçekleştirmek için yapılacaklar, 
kitap ve diğer eğitici kaynakları 

ulaşılabilir kılmak, çocuklar için 
kişisel mekân ve ilgi çekici 

ortamlar yaratmak, yeni 
deneyimler edinecekleri geziler 

düzenlemek olabilir. Bunların yanı 
sıra, aileler çocuklarıyla sık sık 

sohbet ederek kelime hazinelerini 
ve dünya görüşlerini 

zenginleştirebilirler.”

1993 yılında kurulan 
Koç Üniversitesi küçük 
bir şehri andıran 
kampüsü ile dikkat 
çekiyor. 

22-27-kapak-egitim2.indd   10 04.09.2010   13:13



BizdenHaberler  27

ğı, pazarlama, insan kaynakları ve danışman-
lık alanlarında çalışıyorlar. Mühendislik 
mezunlarımız arasında yazılım ve donanım 
pozisyonları ve telekomünikasyon ve tekno-
loji danışmanlığı sektörü tercihlerde öne çıkı-
yor. Girişimcilik ruhuyla kariyer hayatını sür-
düren mezunlarımız, kendi işlerini kuruyor ve 
başarı hikayeleri yazıyorlar. Akademik kariyer 
ile ilgilenen mezunlarımız ise dünyanın önde 
gelen üniversitelerinde çalışmalarını sürdürü-
yor, araştırmaları ve başarıları ile uluslararası 
alanda bilinirliklerini artırıyorlar.”

BURSLU OKUMA ORANLARI  
OLDUKÇA YÜKSEK

Hem VKV Koç Özel İlköğretim Okulu ve 
Lisesi’nde hem de Koç Üniversitesi’nde 
burslu okuma imkanları oldukça gelişmiş 

durumda. Koç Özel İlköğretim Okulu ve 
Lisesi’nde okuyan öğrencilerin yüzde 
20’sine, yüzde 25 ila yüzde 100 arasında 
değişen oranlarda burslu eğitim alma olana-
ğı sunuluyor. Okul Müdürü Robert 
Lennox’un verdiği bilgilere göre bu oran 
toplam okul bütçesinin yüzde 10’u anlamı-
na geliyor. 

Koç Üniversitesi’nde ise durum daha 
farklı değil. Bugüne kadar verdiği 6 bin 300 
mezunun yüzde 30’u burslu eğitim görür-
ken, bugün burslu eğitim gören öğrencilerin 
oranı yüzde 60 seviyelerinde. Prof. Dr. 
İnan’a göre bu oran yüzde 40 tam bursla 
eşdeğer. Üniversitede yüksek lisans ve 
doktora programlarında 1500 öğrencinin 
yer aldığı üniversitede bu öğrencilerin tama-
mına yakına yüzde 100 bursla öğrenim 
gördü. İşletme Enstitüsü’nde ise öğrencile-
rin yaklaşık yüzde 30’u burslu.

ARAŞTIRAN, ÖĞRENEN,  
ÖĞRETEN ÖĞRENCİLER…

Burslu ya da burssuz, eğitim hayatına  
“Koç” ile başlayan herkes son dönem 
Türkiye’sine hizmet ediyor, ülkesi için çalışı-
yor… Geçmişe dönüp bakıldığında da  
Koç markası sadece Türk sanayisini özetle-
yen bir tarihi içine almıyor. Koç ismi eğitimin 
de modern yüzünü temsile ediyor. Şimdi 
Koç Özel İlköğretim Okulu ve Lisesi ile  
Koç Üniversitesi yeni öğrencilerini bekliyor. 
Amaç ise birinci sınıf talebe yetiştirmek…

Prof. Dr. İnan: “Unutmamalıdır 
ki bir üniversiteyi kaliteli kılan 
önce öğretim üyeleri sonra da 

öğrencilerdir. Öğretim üyelerinin 
kalitesi de bilimsel olarak 

başarıları, yayınları ve aldıkları 
ödüller ile ölçülmelidir.” 

PROF. DR. UMRAN İNAN

KOÇ ÜNİVERSİTESİ  
REKTÖRÜ 

“ÇOCUKLARI DİKKATLİ 
DİNLEMEK GEREKİR”

“Çocuklarına iyi bir eğitim fırsatı 
sunmak isteyen ailelerin, 
çocuklarının hayata dair 

hedeflerini en iyi şekilde gözden 
geçirmelerinin çok önemli 

olduğunu düşünüyorum. Aday 
öğrenciler öncelikle kendilerini 

çok iyi dinlemeli ve hayatta neler 
yapmayı, neler başarmayı 

istediklerini dikkatlice 
değerlendirmeliler. Unutmamalı 

ki, ancak severek ve hevesle 
yapılan işler yapılmaya değerdir. 

Böyle düşününce aileler ve 
özellikle öğrenciler mesleğe 

odaklı eğitimin önemini daha iyi 
kavrayacaklardır. Mesleklerinde 

severek çalıştığında herkes 
başarılı olabilmekte, topluma 

kendilerine has değerler 
katabilmektedir. Sonuç olarak, 

öğrenciler 20 sene sonra 
günlerine severek ve isteyerek 

başlıyorlarsa mutlulardır ve onlar 
mutlu ise aileleri de mutludur.  
Bu şekilde yaşamları gerçekten 

doyurucu olur. Birçok genç 
öğrencimizin üniversiteye giriş 

safhasında henüz uzun vadede ne 
yapmak istediğini bilmemesi çok 

normaldir. Bu durumda en iyi 
strateji, hem ailelerin hem de 

aday öğrencilerin mümkün 
olduğu kadar geniş tabanlı 

eğitime odaklı ve çift ana dal 
imkanı tanıyan üniversiteleri 

değerlendirmeleridir.”
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KOÇ TOPLULUĞU 
SORUMLULUKLARININ 

FARKINDA!
Koç Holding kurucusu Vehbi Koç’un “Ülkem varsa ben de 

varım!” söylemi bugün Koç Topluluğu’nun tüm sosyal 
sorumluluk projelerini doğrudan şekillendiriyor.  

Topluluk şirketleri hem ayrı ayrı hem de birlikte çok özel 
projelere imza atıyorlar.

TOPLUMSAL SORUMLULUK
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AYGAZ 

ARÇELIK 

Arçelik, toplumsal anlamda büyük des-
teğe ihtiyaç duyulan ‘eğitim’ alanında 
gerçekleştirdiği “Eğitimde Gönül Birliği” 
projesi ile dikkat çekiyor. Toplumla kay-
naşmış çağdaş bireyler Arçelik’in des-
teğiyle yetişiyor.

Eğitimde Gönül Birliği 
Arçelik, Eğitimde Gönül Birliği Sosyal 
Sorumluluk Programı ile Türkiye’deki  
300 Yatılı İlköğretim Bölge Okulu’nda eği-
tim gören 200 bin çocuğun Türkiye’nin 
modern, kendisine güvenli yeni nesli olarak 
hayata hazırlanmasına katkı sağlıyor.  
2004 yılından bu yana devam eden proje-
de, gönüllü Aile Birliği faaliyetleri Arçelik ve 
Beko bayileri, Arçelik A.Ş. çalışanları ve 
yetkili satıcıları gönül birliği ile 50 ilde yolu-
na devam ediyor. Proje öğrenci ve öğret-
men eğitimlerini, öğrencilere verilen bursları 
ve ünlüler tarafından okullara yapılan ziya-
retleri kapsıyor.

Eğitim, kültür, sağlık... Bu alanlar Aygaz’ın kurumsal sosyal 
sorumluluk projelerinde odaklandığı temel alanların başında 
geliyor. Her gün evlerine girdiği anne ve çocuklara el uzatan 
Aygaz aynı zamanda engellilere yönelik projeler geliştiriyor. 

Aygaz’dan Şeker Çocuklara Destek 
Aygaz 2004 yılından bu yana Çocuk ve Adolesan Diyabetikler 
Derneği’ne destek veriyor. Her yıl Enez’de düzenlenen kampı 
organize eden Aygaz, bu sayede çocukların psiko –sosyal sorun-
larının çözümü hedefleniyor. Bir yandan da diyabetik çocukların 
aileleri yanında olmadan bu hastalıkla mücadele edebilmesi 
hedefleniyor. Her yıl Temmuz ayında düzenlenen kampın 2009 
yılındaki konuk sayısı 120 idi. 

Toplumsal gelişimde üzerine düşen sorumlulukları hem kamuoyu hem de iş dünyasına örnek 
olacak çalışmalarla yerine getirmeye devam eden Koç Topluluğu, bu misyonu 40 yılı aşkın 
süredir merhum Vehbi Koç’un emanet ettiği Vehbi Koç Vakfı aracılığıyla da yerine getiriyor. 
Vehbi Koç Vakfı, faaliyetleri ve varlıklarıyla bugün Avrupa’nın sayılı vakıfları arasında kabul 
ediliyor. Bunların yanı sıra Birleşmiş Milletler kuruluşları ve sivil toplumu bir araya getiren 

uluslararası gönüllü bir kurumsal vatandaşlık ağı olan Küresel İlkeler Sözleşmesini imzalayan 
Koç Holding’in, Topluluk çatısı altında yapılan projeleri daha iyiye ulaştırmak, en iyiye örnek 

olmak hedefi bir kez daha vurgulanmış oluyor. 
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Aygaz’ın Güvenli Anneleri 
Aygaz, Türkiye Aile Sağlığı ve 
Planlaması Vakfı (TAPV) tarafından yürü-
tülen Güvenli Annelik Projesini destekli-
yor. Proje ile anne adayları ile yeni anne 
olan kadınlara sağlık, bakım ve bilinçli 
annelik konularında eğitim veriliyor. 
2006 yılından bu yana devam edilen 
projenin 2009 durağı Diyarbakır oldu. 
Bu son durak ile beraber 2006 yılından 
bu yana toplam 31 bin 349 gebeye ve 
16 bin 486 loğusaya eğitim ve danış-

manlık verilerek sağlıklı nesilleri yetiştire-
cek anneler bilinçlendirildi. 

Benim de Bir Kütüphanem 
Olsun!
Aygaz Diyarbakır Dolum Tesisi,  
“Benim de Bir Kütüphanem Olsun” dedi  
ve Diyarbakır’ın Lice ilçesindeki Demirçelik 
İlköğretim Okulu’na kütüphane yapılması için 
kolları sıvadı. Faaliyete geçen kütüphane ile 
beraber bölgede yüzler güldü, eğitim alanın-
da atılan adımla çocuklar artık daha mutlu.

FORD OTOSAN

Araçlarını insanların mutluluğu pahasına 
değil, insanların mutluluğu için üreten 
Ford Otosan, sosyal sorumluluk 
projelerinde de insanların mutluluğunu 
gözetiyor. 

Umut Olmak…
Günümüzde en çok rastlanan hastalıklardan 
biri olan kemik iliği kanserleri ile mücadelede 
Ford Otosan çok büyük bir adım attı. 
İstanbul Kemik İliği Nakil Merkezi’nin 
restorasyon çalışmalarının masrafını üstlenen 
Ford Otosan, bu bilinç ile öncelikle lösemi 
kanserine savaş açtı ve böylece hastalar için 
daha steril ve daha güzel bir ortam temin 

edilmesine yardımcı oldu. Bu girişimle 
binlerce hastanın da umudu oldu.

Ford’dan Çocuklara 
Ford Otosan’ın çalışanları 2009 yılında  
kendi içlerinde başlattıkları bir çalışmayla 
çocuklara hem sosyalleşme hem de okuma 
alışkanlığı kazandırma konusunda 
girişimlerde bulunuyor. 450 öğrencinin 
eğitim aldığı Değirmendere Müfit Saner 
İlköğretim Okulu’nda bulunan öğrencilere 
kütüphane, Gölcük Gazi İlköğretim Okulu 
öğrencilerine satranç tahtası ve Iğdır Yeni 
Mahalle İlköğretim Okulu’na kitap yardımı 
yapan çalışanlar minik yüzlerde tebessüm 
oluşturuyor. 

İstanbul Kültür ve Sanat 
Vakfı’nın Yanında
Aygaz, kuruluşundan bu yana İstanbul  
Kültür ve Sanat Vakfı’na destek oluyor.  
2003 yılından bu yana Uluslararası İstanbul 
Tiyatro Festivali’nin ana sponsoru olan 
Aygaz, İstanbul’un sanat ve kültür başkenti 
olma yolculuğuna da büyük katkı sağlıyor. 

Engelsiz Sanata Destek
Aygaz’ın desteğini sürdürdüğü projelerden 
bir diğeri “Engelsiz Yaşam, Engelsiz Sanat 
ve Engelsiz Pozitif Düşünce” sloganıyla 
kurulan Türkiye Engelsizler Kültür Sanat ve 
Eğitim Merkezi (TEKSEM)’e ait. TEKSEM’le 
yapılan işbirliği ile 2009 yılı boyunca 9 bin 
600 kişi tarafından seyredilen 18 tiyatro 
oyunu sergilendi. Böylece engellilerin sosyal 
yaşama dâhil edilmesi hedeflenirken ülke-
mizdeki en önemli sorunlardan birine de 
parmak basılıyor. 

Kayıp Şehir Sagalassos 
Uyanıyor
“Kayıp şehir” Sagalassos’un uyandırılması 
projesi Aygaz’ın 2005 yılından bu yana des-
tek verdiği projelerden bir diğeri. Anıtsal 
çeşmeleriyle ünlü Sagalassos’un en gör-
kemli yapılarından olan Antoninler Çeşmesi, 
kazının tek Türk sponsoru olan Aygaz’ın 
desteğiyle 2006 yılında restore edilmeye 
başlandı. 2009 yılına kadar süren çalışmalar 
sayesinde Sagalassos antik kenti 
UNESCO’nun Dünya Mirası Geçici 
Listesi’ne girdi. Yani bir başka deyişiyle 
Aygaz, dünyayı gizli hazinelerinden biriyle 
yeniden buluşturdu. 
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KOÇ HOLDING

Koç Topluluğu’nun bütün şirketleri 
hem Topluluk çatısı altında hem de 
kendi içlerinde sosyal sorumluluk pro-
jeleri gerçekleştirmeyi sürdürüyor.  
Koç Topluluğu çatısı altında uygulama-
ya geçirilen önemli ve fark yaratan 
sosyal sorumluluk projelerinden ikisi 
ise Meslek Lisesi Memleket Meselesi 
ve “Ülkem İçin” Projesi.

Memleketin Meselesi  
Meslek Lisesi 
Koç Holding’in 2006 yılından bu yana 
devam ettirdiği Meslek Lisesi Memleket 
Meselesi (MLMM) projesi mesleki-teknik 
eğitimin önemi konusunda toplumun her 
kesiminde farkındalık yaratmayı hedefliyor. 

Türkiye’nin en önemli sorunlarından biri 
olan teknik eğitimin yetersizliği üzerine 
giden Topluluk’ta, Milli Eğitim Bakanlığı 
işbirliği ile yürütülen projeye destek veren 
şirketlerin sayısı 20’ye ulaştı. Tüpraş, Tofaş, 
Otokoç ve Ford Otosan okullarda kurdukları 
laboratuarlar ve branş bölümleriyle projeye 
destek verirken diğer taraftan istihdam 
öncesi eğitim programlarıyla Tofaş ve Ford 
Otosan, ortaokul, düz lise ve endüstri mes-
lek lisesi mezunlarını meslek sahibi yaparak 
istihdam etmek amacıyla bursiyerlere yerin-
de koçluk yapıyorlar. Projede yer alan tüm 
Topluluk şirketleri ise fabrika ve tesis gezile-
ri düzenleyerek öğrencileri ağırlıyor. Yani 
deyim yerindeyse tüm Topluluk çalışanları  
el ele vererek projenin tabana yayılmasına 
destek oluyorlar. 

Özel Sektör Gönüllüleri Derneği’nin 
düzenlediği Gönülden Ödüller 2009’da ‘En 

başarılı Gönüllülük Projesi’ seçilen bu proje, 
uluslararası alanda SABRE Ödülü’nü ve 
Stevie Awards’ta ‘Avrupa’da Yılın Sosyal 
Sorumluluk Programı’ ödülünde ikincilik 
kazandı. Koç Topluluğu’nun toplumsal 
sorunlara karşı farkındalık yaratma ve 
çözüm için öncülük etme özelliğini kat kat 
vurgulayan bu proje ile mesleki eğitimin 
önemine büyük dikkat çekildi. Çalışmaların 
hızla ve gelişerek sürdüğü bu proje ile top-
lamda 81 ilde, 250 okulda, 8 bin meslek 
lisesi öğrencisine burs imkanı sağlanmış, 
yaşam ve iş hayatı koçluğu yapılmış ve 
istihdam imkanı yaratılmış olacak.

Ülkem İçin 
Topluluk şirketlerinin el ele verdiği bir diğer 
sosyal sorumluluk projesi ise ‘Ülkem İçin’ 
projesi… Koç Topluluğu’nun 80. yaşgünü 
olan 31 Mayıs 2006’da hayata geçirilen 
projede ilk adım 81 ilde belirlenen ve koor-

dinatör olma özelliği taşıyan Ülkem İçin 
Elçileri’nin kendi yerelinde ihtiyaç duyulan 
eksiklikleri gidermesi oldu. Bu kapsamda 
çok sayıda okullarda laboratuarlar kurulu-
mundan Çocuk Esirgeme Kurumu’na veri-
len desteklere, mahalle parkları yapılmasın-
dan sağlık ocağı ve hastanelere malzeme 
temini ve tadilata kadar çeşitlilik gösteren 
toplam 223 proje hayata geçirildi. Bu proje-
lerin hepsi Koç Holding ve yerelde kendi 
illeri için maddi manevi bir araya gelen bayi-
lerinin yarattığı kaynaklarla finanse edildi. 
Projenin ikinci yılında ise 164 proje daha 
gerçekleştirildi. Takvimler 2008’i gösterdi-
ğinde ise yereldeki bu güçler ulusal büyük 
bir güç oluşturmak üzere birleştirildi ve 
Türkiye’nin yedi bölgesinde ‘Ülkem İçin’ 
ormanları oluşturuldu. TEMA Vakfı ve Çevre 
ve Orman Bakanlığı’nın işbirliği ile gerçek-
leştirilen bu proje ile toprakla buluşturulan 
700 bin fidan çocuklarımızın geleceğine 
armağan edilmiş oldu. ‘Ülkem İçin’ projesi-
nin 2009 yılı konsepti ise “ Dünyayı 
Kurtaran Çocuklar” oldu. Bu projede yine 
Koç Topluluğu ve TEMA işbirliği ile 81 ilde 
çocuklara yönelik çevre bilincinin geliştiril-
mesi ve doğal kaynakların verimli kullanıl-
ması hakkında çevre eğitimleri verilmesine 
ön ayak olundu. bu eğitimlerle yaklaşık 18 
bin çevre bilincine sahip ‘Dünyayı Kurtaran 
Çocuk’ yetiştirildi.

Ülkem İçin projesi bu yıl ise ülkemizin 
farklı bir ihtiyacına daha dikkat çekmek üzere 
çok farklı bir amaç için yola çıktı. ‘Ülkem İçin 
Kan Veriyorum’ sloganıyla hayata geçirilen 
yeni projede hayati önem taşıyan ‘kan’ 
bağışçılığı üzerine odaklanıldı. Kan bağışının 
insan hayatı için öenmi konusunda farkında-
lık yaratarak, bilinçli,düzenli ve gönüllü donör 
sayısının artmasını hedefleyen bu yılki uygu-
lamada Koç Topluluğu çalışanları ve bayileri 
ülkemiz için kan veriyor. 

KOÇ BILGI GRUBU

Her Şey Yeşil Bir Dünya İçin 
Koç Bilgi Grubu’nun bir projesi olan Yeşil Bilgi 
Platformu 20 farklı kurum ve kuruluş ile bir 
arada yürütülüyor. Bu özelliği ile dünyada ilk 
ve tek sosyal sorumluluk projesi olan 
Platformda ormanların ve doğal kaynakların 
korunması, iklim değişikliği ve suyun bilinçli 
kullanımı gibi konulara da ağırlık veriliyor. Bu 
kapsamda pek çok projeye imza atan 
Platform bir senede 1 milyon 200 bin kişiye 
ulaştı, 42 milyon kişiye ise erişim sağlamayı 

başardı. Son olarak kısa çevre filmleri yarış-
ması 500 bin kişiye ulaşan Platform, bu sene-
nin sonunda toplam 3 milyon 500 bin kişiye 
ulaşmayı hedefliyor. 

2008 yılında hayata geçirilen Platform’da 
temel amaç çevre bilgisini geniş kesimlere 
yaymak. Özellikle de ülkemiz gibi doğal güzel-
liklere sahip bir coğrafyada, gelecek nesillere 
daha güzel, daha yeşil ve daha yaşanabilir bir 
çevre bırakmayı hedefleyen Yeşil Bilgi 
Platformu birçok ödülün de sahibi. 
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TÜPRAŞ 

Kurumsal sosyal sorumluluk vizyonunu 
topluma pozitif değerler katmak üzerine 
kurgulayan Tüpraş, çalışmalarını da bu 
vizyondan hareketle oluşturuyor.

Tüpraş’tan Ailelere Destek 
Tüpraş, Türkiye Aile Planlaması Vakfı’na des-

OPET 

Opet bir benzin istasyonu olmaktan öte 
ziyaretçilerine önemli bir yaşam alanı 
sunuyor. Faaliyet gösterdiği sektörde az 
rastlanır bir sosyal sorumluluk bilinci ile 
hem istasyonlarını hem de bulunduğu 
çevreyi güzelleştiriyor. 

Temiz Tuvaletler  
Temiz Bir Çevre 
Sadece Opet istasyonlarındaki değil tüm 
Türkiye’deki tuvaletlerin temizlenmesini ve bu 
konudaki bilincin arttırılmasını amaçlayan 
Temiz Tuvalet Projesi, Opet’in farklılığını göz-
ler önüne seriyor. Proje ile bugüne kadar 
yurt genelinde 72 ilde 1 milyon km’den fazla 
yol kat edilerek 5 bin saat eğitimle 500 bini 
aşkın kişi doğru ve temiz tuvalet kullanımı 
konusunda bilgilendirildi. 

Bu sene yapılan yenilik kapsamında 
proje TCDD ile yapılan protokolle demir yol-
larını da kapsadı. ‘Temizlik Rayında’ adı 
verilen kampanya ile TCDD’ye ait gar, istas-
yon ve trenlerdeki tuvaletler temiz ve hijye-
nik hale getirilecek. İlgili tüm personelin eği-
tilmesinin yanında yolcular da hijyen kuralla-
rı konusunda bilinçlendirilecek.

Sevmek Korumaktır 
Hijyen ve sağlık alanında atılan en önemli 
adımlardan biri olan ‘Temiz Tuvalet 
Projesi’ni 2009 yılında bir adım öteye taşı-
maya karar veren Opet, ‘Sevmek 
Korumaktır’ projesini hayata geçirdi. Tüm 
Opet istasyonları, mikropların 90 gün 
boyunca üreme ve bulaşmasını önleyen 
BioShield uygulaması ile koruma altına alın-
dı. Sonrasında ise aynı uygulama okullara 
taşındı. Temizlik ve hijyen eğitimi verilen 
okulların tuvaletleri, BioShield uygulaması ile 
dezenfekte edildi. 

Yeşili Kaybeden 
Yaşamını Kaybeder
Bu sloganla 2004 yılından bu yana yollara 
düşen Opet, yeşil alanların korunmasıyla  
ilgili toplum bilincini artırmaya yönelik 
çalışmalar yapıyor. 10 yıl sürmesi planlanan 
kampanyada bugüne dek 536 istasyon ve 
ağaçsız alanda 459 bin 182 bitki dikimi 
yapıldı. 

Örnek Köyler Opet’te 
Türkiye’nin her bölgesinde eğitimli, kültürel 
ve tarımsal zenginliklerini değerlendirebilen 
köyler oluşturmayı hedefleyen Opet, 
toplumsal kalkınmanın amaçlandığı köylerde 
kolları sıvadı. Opet önce İngilizce kursları ile 
çalışmalara başladı, ardından köyün 
çehresini yenileyecek düzenlemeler ve bölge 
turizmini destekleyecek fiziki altyapı 
çalışmaları gerçekleştirildi. Prpjeyle eşine 
nadir rastlanır köyler oluşturuldu.

Opet’ten Tarihe Saygı 
2006 yılında Gelibolu Yarımadası’nda 
başlatılan Tarihe Saygı Projesi’nin amacı 
bölgenin dünya standartlarında bir milli parka 
dönüştürmekti. Bugün gelinen noktada bu 
amacına büyük ölçüden ulaşan Opet ve 
“Tarihe Saygı Projesi”, 2008 yılında TBMM 
tarafından “Üstün Hizmet” ödülüne layık 
görüldü. 

tek oluyor. Proje ile gençlerin cinsel eğitimleri, 
hamilelik öncesi ve sonrası bilinçlendirme, 
sağlıklı hamilelik ve anne-bebek ölümlerinin en 
aza indirilmesi konusunda katkı yapılması 
amaçlanıyor. 

Şemsiye Hareketi 
2008’de Tüpraş Batman Rafinerisi’nde baş-
latılan Şemsiye Hareketi, 2009’da “100 
Güleryüz” adıyla İzmit Rafinerisi’nde hayata 

geçirildi. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, okul 
müdürleri, öğretmenlerle yapılan çalışmada 
gençlere rehberlik yapılarak sosyal gelişim-
lerine katkı sağlanıyor. 

İhtiyacı Olanlara  
Yardım 
Tüpraş’ta yapılan ofis yenileme süreci ihti-
yacı olanlara yardım çalışması haline geldi. 
Yapılan yenileme çalışma çalışmaları sonu-
cunda ortaya çıkan ofis mobilyaları ihtiyaç 
duyan kurumlara gönderilirken bu proje 
kapsamında 10 okula bağış yapılması da 
önemli bir katma değer sağlıyor. 

Eğitime Destek 
Tüpraş Batman Rafinerisi’nde TCC 
Ünitesi’nin demonte edilmesiyle birlikte 
ortaya çıkan atıl ekipmanlar Batman 
Üniversitesi Meslek Yüksek Okulu 
Petrokimya Bölümü için ‘Maket rafineri ve 
uygulama laboratuarı” olarak değerlendirildi. 
Bu sayede bir zamanlar doğrudan sanayiye 
katkı sağlayan TCC Ünitesi, gelecek nesille-
rin çalışma alanı haline geldi. 
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en büyük ödül olan Astrid Lindgren Anma 
Ödülü’ne aday gösterildi.

Yapı Kredi’den  
Meslek Lisesi 
Yapı Kredi’nin 2009 yılında eğitim alanında 
gerçekleştirdiği en önemli çalışmalardan biri, 
resmi açılışı Şubat 2009’da gerçekleştirilen 
Yapı Kredi Kız Teknik ve Meslek Lisesi oldu. 
2008 – 2009 eğitim öğretim yılında açılan 
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YAPI KREDI 

TOFAŞ 

Tofaş gerek kurum ismi gerekse Fiat 
markası ile ülke ekonomisine yaptığı kat-
kıları sosyal sorumluluk projelerinde üç 
ana alana; eğitim, kültür-sanat ve çevre 
alanlarına odaklanarak destekliyor. 

Yapı Kredi, eğitim, çevre, kültür ve 
sanat projeleri başta olmak üzere top-
luma fayda sağlayacak Kurumsal 
Sosyal Sorumluluk projelerine maddi 
ve gönüllü insan kaynağı desteği vere-
rek, içinde yaşadığı toplumun sürdürü-
lebilir kalkınma hedeflerine ulaşmasın-
da üzerine düşen sorumluluğu yerine 
getirmek için çalışıyor.

Puanınla Bağış Yap!
Yapı Kredi’nin kredi kartında biriken puanlarla 
bağış yapılmasını sağlayan uygulamasıyla yani 
Yapı Kredi World Paylaşım Programı kapsa-
mında sekiz farklı sivil toplum kuruluşunun 
sekiz farklı projesine katkı yapıldı. Yapı Kredi 
LÖSEV ile yaptığı işbirliğiyle 2009 yılında 60 
bin TL bağış toplanmasına ön ayak oldu. 

Hem Okuyor Hem Oynuyor 
Yapı Kredi Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı 
(TEGV) tarafından 2006 yılından bu yana 
yürütülen Okuyorum Oynuyorum Projesi ile 
60 bine yakın çocuğa okumanın sevdirilme-
si sağlandı. Üstelik projenin etkileri o kadar 
yayıldı ki çocuk edebiyatı alanında verilen 

Daha 10’larca Proje… 
Koç Holding ve Vehbi Koç Vakfı çatısı altın-
da yürütülen projelerin yanı sıra onlarca 
proje ve girişimle beraber çeşitli sektörlerde 
faaliyet gösteren Topluluk şirketleri tarafın-
dan hayata geçirilen projeler Türkiye’nin 
aydınlık yüzünü ortaya koyuyor. Eğitim, 
sağlık, çevre gibi birçok alanda uygulanan 
projelerle bilinçli nesillerin yetişmesi hedefle-
niyor. Sosyal sorumluluk bilincini kurum kül-
türü haline getiren şirketler süren projelerine 
yenilerini de eklemeye devam edecek gibi 
görünüyor.

okulda bugün toplam 333 öğrenci eğitim 
görüyor. 

YKY’den Kitap Bağışı 
Anadolu’nun çeşitli bölgelerindeki 434 
kütüphaneye yaklaşık 1,5 milyon TL değe-
rinde 160 bin kitap bağışlandı. 

Engelsiz Bankacılık 
Yapı Kredi’nin engelli müşterilerini düşüne-
rek gerçekleştirdiği projesi kapsamında hem 
görme hem işitme hem de fiziksel engellile-
rin bankacılık hizmetlerinden kusursuz bir 
biçimde yararlanması sağlandı. 

Sınırsız Mavi
Yapı Kredi’nin Deniz Temiz Derneği-TURMEPA 
işbirliğiyle yürüttüğü “Sınırsız Mavi Eğitim 
Projesi”, öğrencileri doğal varlıkları koruma 
konusunda bilinçlendirmek ve farkındalık  
amacını taşıyordu. Proje ile TURMEPA eğit-
menleri tarafından 2006 yılından bu yana  
4 milyon 500 bin öğrenciye ulaşıldı.

Ekstreler Ağaç Olsa
Yapı Kredi 2009 yılında başlattığı “Ekstreler 
Ağaç Olsa” projesinde TEMA Vakfı ile işbirli-
ğine girdi. Projeyle bugüne kadar 1 milyon 
elektronik hesap özeti talimat adetine ulaşıl-
dı. Bu da 2009 yılında yalnızca bu çalışma-
larla yaklaşık 27 bin ağacın daha kesilmek-
ten kurtarıldığını gösteriyor. 

Tofaş’ın  
Anadolu Arabaları
Tofaş halka açtığı Tofaş Bursa Anadolu 
Arabaları Müzesi, yeni bir kültürel açılıma ev 
sahipliği yapıyor. Müze sınırları içinde yer 
alan ve Tofaş önderliğinde Vehbi Koç Vakfı 
desteğiyle restore edilen Umurbey 
Hamamı’nda açılan Tofaş Sanat Galerisi 
Bursalıları ve şehir dışından gelen sanatse-
verleri ağırlıyor. Buradaki eserler saman için-
deki değişimi de gözler önüne seriyor.

Tofaş’ın Tarihe Desteği 
Tofaş, Maltepe Küçükyalı’da, 9. yüzyıla ait 
Orta Bizans dönemi manastırının da içinde 
bulunduğu arkeolojik alanın kazılarına 
destek veriyor. Mimarlar Odası Türkiye 
Mimarlık Ödülü’ne layık görülen “Küçükyalı 
Arkeolojik Alanı Projesi”, Orta Bizans 
dönemine ait tek sarnıç ve manastırı içinde 
barındırıyor. Bu da Tofaş’ın tarih sayfasına 
düştüğü önemli bir not olarak göze 
çarpıyor.
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STRATEJİK SATINALMA

BAŞARININ SIRRI 
ÇOK ÇALIŞMAK
Zer hız kazanan projeleriyle birlikte yoğun bir gündeme sahip. Şirket, içinde  
yer alan kurullarla beraber gelecek günlerde daha da başarılı çalışmalara imza atmaya 
hazırlanıyor.  

anlatmak imkanı Medya Kurulu’nu, mecra 
için çok değerli bir platform haline getiriyor. 

KoçMedya Kurulu’nun çalışmalarından 
biri olan yılda üç kez organize edilen “Eğitim 
Şart” programı da eğitim veya bilgilendirme 
sunumlarıyla zenginleşiyor. Bazen Kurul katı-
lımcılarının uzmanlık alanlarını diğer katılımcı-
larla paylaştığı bazen de konusunda uzman 
kişilerin sunum yaptıkları bu paylaşımlarda 
tüm katılımcıların ortak dil ve ortak akıl nok-
tasında buluşması hedefleniyor.

Medya Kurulu her ayın 
son cuma günü düzenle-

niyor ve tüm mecralar 
tarafından yakından 

takip ediliyor. 

Ekim 2003 yılından bugüne düzenli olarak 
sürdürülen Medya Kurulu hem marka yetkili-
lerinin birbirleriyle olan dostluk ve iş ilişkilerini 
geliştiriyor hem de medya sektöründe Koç 
Topluluğu’nun tek bir strateji ile hareket etti-
ğinin altını çiziyor. 

Mecra yetkilileri tarafından da dışarıdan 
dikkatle takip edilen Medya Kurulu, onların 
da içinde olmayı istedikleri bir iletişim platfor-
mu haline gelirken tüm marka yetkililerine 
aynı anda ulaşmak ve kendilerini detaylı 

KOÇMEDYA KURULU İLE 
MEDYA YAKIN TAKİPTE 
Zer Pazarlama Hizmetleri 
Medya Departmanı’nın, 
Topluluk şirketleri medya ve 
reklam yetkilileri ile bir araya 
geldiği Medya Kurulu 
toplantıları devam ediyor.
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2010 yılı Lojistik Kurulu Başlangıç Toplantısı, 
Zer organizasyonunda Koç Topluluğu 
Şirketleri’nin katılımıyla 15 Temmuz’da Koç 
Holding Konsey Salonu’nda gerçekleştirildi. 
Lojistik Kurulları’na yeniden işlev kazandırmak 
amacıyla gerçekleştirilen başlangıç toplantı-
sında ortak lojistik projelerine değinilirken, bu 
projelerin Koç Topluluğu’na sağladığı faydalar 
konusunda bilgilendirmeler yapıldı. 

İki ayda bir tekrarlanması planlanan 
Lojistik Kurul Toplantıları, Zer ve Koç 
Topluluğu Lojistik Yöneticileri’nden oluşuyor; 
projelerin önceliklendirildiği, fizibilite çalışma-
larının yapıldığı ve bu çalışmalar neticesinde 
projelerin başlatıldığı bir platform olma ama-
cını taşıyor. Ayrıca ele alınma kararı verilen 
ortak projeler için teknik çalışmaları ve veri 
konsolidasyonlarını yapacak alt komitelerin 
görevlendirilmesi, ortak satınalma prosedür-
lerinin revizyonu ve güncelliğinin sağlanması 
da Kurul’un başta gelen görevleri arasında 
yer alıyor. Bu toplantılarda lojistik sektörün-
deki gelişmelerin de katılımcılarla düzenli ola-
rak paylaşılması planlanıyor. 

20 Temmuz günü yapılan 2010 yılı 
Satınalma Kurulu Başlangıç Toplantısında 
Satınalma Kurul ve Konseyleri’nin çalışma 
şeklinden bahsedilerek, şu ana kadar baş-
latılmış olan ortak satınalma projelerinin kısa 
tanıtımları yapıldı. Yakın zamanda toplu alı-
mına başlanacak malzemeler hakkında bil-
gilendirme yapılan toplantıda malzeme alım-
larımda toplu alım sonucu sağlanan tasar-
ruflar da anlatıldı. Hizmet alımlarının önemi-
ne değinilen toplantıyla beraber 2010 yılında 
hizmet alımlarında kalitenin ve teknik şart-
namelere uyumun devamlılığının sağlanması 
amacıyla periyodik denetim faaliyetlerine de 
hız verildi. 

İki ayda bir tekrarlanması planlanan top-
lantılar Koç Topluluğu Satınalma 
Yöneticileri’nin katılımıyla oluşuyor. Bu top-
lantılar ve kurulun çalışması yeni projelerin 
belirlenmesi yanında mevcut projelerinde 
ilerlemesine fayda sağlıyor.

Zer, bünyesinde toplanan konsey 
ve kurullarla yoğun bir tempoda 
çalışıyor.  Yapılan toplantılarda 
mevcut durum değerlendirilir-
ken bir yandan da yeni projelere 
odaklanılıyor.

LOJİSTİK KURULU 
BAŞLANGIÇ YAPTI
Koç Topluluğu ortak satınalma 
ve verimlilik artırma gibi 
iyileştirme projelerinin 
belirlendiği Lojistik Kurulu bu 
projelerin başlatıldığı bir 
platform olma amacını taşıyor.

SATINALMA  
KURULUNUN GÜNDEMİ 
YOĞUN
Satınalma Kurulu gelecek 
günlerde başlanacak projelerin 
yanı sıra süren projelerde de 
verimliliği esas alıyor. 
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BİZ’DEN

Koç Topluluğu’na bağlı gıda ve dağıtım 
şirketi olan Düzey Pazarlama’da Zincir 
Mağazalar Satış Yöneticisi olan Melih 
Maral Disney Pixar’ın geçtiğimiz aylarda 
vizyona giren ‘Oyuncak Hikâyesi 3’ filmin-
de bir ilki gerçekleştirdi. Filmde “Green 
Army Man” karakterinin dublajı için şanslı 
bir çocuğun babasını yıldız yapmak üzere 
yarışma düzenlendi. Oğlu Buhan’ın ısra-
rıyla bu yarışmaya katılan Melih Maral 
yüzlerce müracaat arasından seçildi ve 
karakteri seslendirdi. Maral ile hem bu 
heyecan verici süreci hem de Koç 

Topluluğu’yla yollarının nasıl kesiştiğini 
konuştuk.

Öncelikle sizi ve ailenizi tanıyabilir 
miyiz?
Üniversiteyi Mimar Sinan Üniversitesi 
Matematik bölümünde okudum. 
Üniversite yıllarında özel matematik, halk 
oyunları dersleri vererek ve bar işletmecili-
ği yaparak geçimimi sağladım.
11 yıldır evliyim. Eşim profesyonel sigorta 
acentesi yöneticisiydi, çocuklar olduktan 
sonra onu kapattı. Şimdi kendi ailesinin 

yöneticiliğini yapıyor. Merih Buhan ve 
Gökçe isminde iki çocuğum var. Kızımda 
abisiyle aynı okulun yuvasına gidecek. 
Buhan da 3. sınıfa geçti. Buhan üç yıldır 
yüzüyor ve profesyonel olarak satranç 
oynuyor. Bu yaz da yelkene başladı. 
Geçen sene piyano çalıyordu bıraktı.  
Çok yönlü bir çocuk… Değişik buluşlar 
yapmayı ve üretmeyi çok seviyor.

KOÇ TOPLULUĞU SADECE İŞYERİ 
DEĞİL

Koç Topluluğu ile yollarınız nasıl 
kesişti?
Az önce ifade ettiğim gibi üniversiteden 
mezun olduktan sonra yaklaşık dört yıl 
organizasyon bar ve restoran işletmeciliği 
yaptım. Daha sonra ise Koç Topluluğu yıl-
ları başladı. 14 yılı aşkın bir süredir Koç 
Topluluğu’na bağlı gıda ve dağıtım şirketi 
olan Düzey Pazarlama’da Zincir Mağazalar 
Satış Yöneticisi olarak çalışıyorum.  

Ekibiniz kaç kişiden oluşuyor?
Biz zincir mağazalar olarak 35 kişilik bir 
ekibiz. Benimle birlikte dört yönetici daha 
var. Burada herkes aile ortamında çalışı-

“BENi OĞLUM
KEŞFETTi”
Düzey Pazarlama’da Zincir Mağazalar Satış Yöneticisi 
olan Melih Maral ‘Oyuncak Hikâyesi 3’ filminde 
seslendirme yaparak bir ilki gerçekleştirdi. 
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rinde durmadan en doğrusunu bulabilmek 
için oynadı. Haliyle ben de aynı cümleyi 
100 kez tekrarladım. Benden sonraki de  
5 dakikada çıkınca seçildiğimi anladım. 

Böylece en iyi seslendirme yapan kişiyi 
seçtiler, montaj yapıldı ve bitti. Bir daha 
seslendirmeye girmedim. Daha sonra 
ailece galaya gittik. 

Oraya izlemeye gelenler o karakteri 
gerçek bir babanın canlandırdığını 
biliyorlar mıydı?
Orada ayrı bir halka ilişkiler yapıldı. 
Türkiye’nin iki önemli yıldızı Beren Saat ve 
Kıvanç Tatlıtuğ filmde başka iki karakteri 
seslendiriyordu. Tabi galada onlar olunca 
basın daha çok onlarla ilgilendi. Biz zaten 
böyle bir beklenti içersinde değildik. 

HÂLÂ İLK GÜNKÜ HEYECANLA 
ÇALIŞIYORUM

Daha önce halk oyunlarıyla da ilgile-
niyordunuz?
Altı yaşından itibaren halk oyunları oyna-
maya başladım. Önce hobi olarak başladı 
ve bu ilgi profesyonel olarak devam etti. 
İlkokulda, ortaokulda, lisede hiç bırakma-
dım. 20 yıl profesyonel olarak halk dans-
larıyla ilgilendim. Bu vesileyle Disney 
World’de performanslar sergiledim. 
Bu ilgi fiziksel olarak dinç kalmama neden 
oldu. Şimdi çok hareketsiz kalıyorum ama 
o dönemde günde 5-6 saat dans ediyor-
duk ve çok sağlıklı yaşıyorduk. Zaten 
arkadaşlarımın çoğu şimdi Sultan’s Of 
Dance’de hocalık yapıyor. 

Buradan Koç Topluluğu’na vermek 
istediğiniz bir mesaj var mı?
Koç Topluluğu’nda 14 yılı geride bıraktım. 
Ama hala ilk günkü heyecanla çalışıyo-
rum. Bu gerçekten çok güzel bir duygu... 
Bu Topluluğun bir parçası olduğum için 
çok mutluyum. Burada bir aileyiz. Bu aile 
bundan sonra da başarılarını arttırarak tır-
manmaya devam edecek. Ciro hedefleri-
mizde çıtayı yükselttik. Hedefleri tutturu-
yoruz. Bu açıdan herhangi bir sıkıntımız 
yok. Genel müdürümüz ve grup satış 
yöneticimiz bize çok destek oluyor. 

Başarılı olabilmeniz için etrafınızda 
doğru, dürüst, çalışkan ve size güvenen 
insanların olması lazım. Ben çalışma arka-
daşlarım ve yöneticilerim açısından buna 
sahibim. Kendi ailemde de oğlum, kızım 
ve eşim hepsi yanımda. Bunun olumlu 
yönlerini bu yarışmada oğlumla yaşıyoruz.

yor. Buradan ayrılan arkadaşlarımızın diğer 
firmalara kolay kolay ayak uyduramadığını 
gözlemliyorum. Buradaki aile ortamını ve 
sıcaklığını arıyorlar. Biz çalışanlarımızla 
ağabey-kardeş gibiyiz. Keza patronlarımız 
da bize aynı şekilde davranıyorlar. Çünkü 
burası iş yeri değil, maneviyat da önemli. 
Zaten Koç’un yapısında da bu var. 

Seslendirme süreci nasıl başladı?
Oğlum Buhan bu yarışmadan Disney 
XD’yi seyrederken haberdar olmuş. Mart 
ayından işten eve geldiğimde oğlum, 
‘Babanızı film yıldızı yapın’ isimli bir ses-
lendirme yarışması açıldığını ve katılmamı 
istediğini söyledi. Tabi önce şaşırdım ama 
sonra kabul ettim. Derken oturduk bilgi-
sayarın başına. “Karakter bu, cümle bu, 
hadi bakalım seslendirelim” dedik. 2-3 
kez seyrettim, hareketlerle cümleleri nasıl 
oturta bilirim diye biraz çalışma yaptım. 
Dördüncüde zaten cümleleri oturtmaya 
başladım. Seçtiğimiz 10-12 kayıt üzerin-
den dört tane kayıt gönderdik.

YETENEKLİSİN DERLERDİ AMA...

Daha önceden bir dublaj geçmişiniz 
var mıydı?
Ailem ve dostlarım çok mikrofonik bir 
sesimin olduğunu söylerdi. Hep radyo 
veya televizyonda şansımı denememi 
söylediler. Ama yeteneğim olduğuna hiç 
ihtimal vermedim. Demek yanılmışım. 
Yeteneğimi oğlum Buhan keşfetti. 
Bundan sonra da Topluluğumuzun rek-
lam filmlerinde sesimle yer almak isterim. 

Eşinizin yarışmayla ilgili tepkisi ne 
oldu?
Böyle şeylere, ben yaptığım sürece sıcak 
bakar. Hiçbir şekilde karşı çıkmaz. 
Çocuklarımızın gelişiminde, onların araştır-
macı ruhunun gelişmesi için ne gerekiyor-
sa yaparız. Eşim de bu konuda ileri görüş-
lüdür. Ama ilginç olan nokta, çocuklarımızı 
farklılaşacağız derken onlar bizi farklılaştır-
dı. Bu nedenle onlarla gurur duyuyoruz.

Seslendirme süreci nasıl geçti?
Aslında çok hızlı geçti. 200 küsur baba 
arasından dört kişi seçildi. İlk iki yarışmacı 
5 dakikada seslendirmeyi yapıp çıktı. 
Benim ki 25-30 dakika sürdü. Dolayısıyla 
içeriden çıktıktan sonra Melih bana şöyle 
bir kötü kötü baktı. “Baba 25-30 dakika 
kaldın, ne oluyor?” dedi. Ama yönetmen 
doğru sesi yakalamış olmalı ki sesin üze-

BİR ANI
Yarışmanın sonunda birinci 
olduğumda oğlum Merih hiç 

şaşırmadı, sevinç gösterisinde 
de bulunmadı. Etrafımızdaki 

herkes bizi tebrik ederken 
Merih’in yüzünde sadece ufak 

bir tebessüm vardı. Neden 
havalara zıplamadığını 

sorduğumda “birinci olacağını 
ben zaten biliyordum” dedi...  

Yarışmanın sonlanmasına 
doğru heyecanlanmış ve 

endişe dolu gözlerle oradaki 
görevli bayanlarla gözgöze 

gelmiş. Bayanlardan biri 
Merih’e neden endişelendiğini 

sorduğunda “birinci 
olamamaktan” diyerek cevap 
vermiş. Bayan, endişelenecek 

bir durum olmadığını herşeyin 
çok güzel olacağını belirtmiş.
Bu konuşmadan sonra oğlum 
birinci olacağımızı anlayarak 

rahatlamış. Daha sonra 
birbirimize sarıldığımız ve 
onun beni “tebrik ederim 

babacığım” diyerek öptüğü an, 
hayatımdaki en tarif edilemez 

anlardan biriydi.
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İlk albümünüzden bu yana müziğinizde 
çok şeyin değiştiğini söyleyebilir misiniz?
Ben akustik bir müzisyenim, tahta enstrü-
manlarla müzik yapmayı seviyorum. Bugüne 
kadar elektronik müziğe karşı bir yakınlık 
hissetmedim; hissetmediğim bir şeyi müzi-
ğimde kullanmamın ise onu samimiyetsiz 
kılacağına inanıyorum. Müziğimde sound 
olarak bir değişiklik olmadı. Bu geçen 
süreçte, her albümümde, farklı zaman 
dilimlerinde yaşadığım hikayeler oldu. Fakat 
bu hikayeler benim sadece müziğimi değiş-
tirdi, sound hep aynıydı.

Peki, bu değişim dinleyici kitlenizi de 
değiştirmiş midir?
Beni ilk albümümden bu yana takip eden 
belirli bir dinleyici kitlem var. Hatta son 
zamanlarda bununla ilgili enteresan şeyler 
de yaşıyorum. Geçmişte bir çift bana dedi 
ki: “Biz sizin albümlerinizi lisede dinlemeye 
başladık, liseyi üç albümünüzü dinleyerek 
bitirdik, sonra diğer albümlerinizi dinleyerek 
üniversiteyi bitirdik, evlendik, şimdi çocuğu-
muz olacak ve hala sizin albümlerinizi dinli-
yoruz.” Türkiye’nin dört bir yanına konserle-
re gidiyorum ve karşılaştığım bu tür diyalog-
lar beni çok mutlu ediyor. Parmaklarımdan 
çıkan melodilerle insanlara bir hikaye anlatı-
yorum ve dinleyen insanlara bir anlamda 
kendi hikayelerinin soundtrack’ini oluştur-
maları için fırsat tanıyorum.

Cazın dünyadan Türkiye’ye ulaşması 
nasıl oldu sizce? Müzik türü olarak dinle-
yici kitlesini yeterince oluşturabildi mi?
Cazın Türkiye’de yayılmasında İstanbul 
Uluslararası Caz Festivalleri’nin rolü büyük. 
Türkiye’de caz müziğinin sevilmesi ve 
dünya çapında Türkiye’nin adının duyulması 
açısından çok önemli bir fırsat bu.

Müzikte ‘klasikle yeninin bir araya gel-
mesi’ hakkında ne düşünüyorsunuz?
Ben kolaj müziklerden ve trendy olan, 
popüler birleşmelerden hiç hoşlanmıyorum. 
Biraz tutucu bir müzisyenim galiba. Bana 
göre yeni yenidir, eski eskidir bu konudaki 

DİVAN SOHBETLERİ

GELENEKSEL OLANA 
ÖNEM VERİYORUM” 
Türkiye’de caz denilince akla gelen ilk isimlerden biridir 
Kerem Görsev. Yurt dışında birbirinden önemli isimlerle 
yaptığı ortak çalışmalar bir yana, genç müzisyenlere  
verdiği destekle de Türkiye’de caz adına önemli bir yol 
katedilmesinin başrolünü üstleniyor kendisi. Uluslararası 
İstanbul Caz Festivali’nin yoğunluğunun ardından, Divan 
Sohbetleri’nde Görsev ile keyifli bir sohbet gerçekleştirdik.
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Görsev: “Geleneksel olana 
önem veriyorum. Onun 
üzerine  ortaya çıkan 
şeylerin tutmayacağını 
tutsa bile bunun çok uzun 
sürmeyeceğini 
düşünüyorum.”

“
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Londra Filarmoni Orkestrası ile kaydımı yap-
tım. Grammy ödüllü besteci, piyanist Alan 
Broadbent gibi bir orkestra şefinin yönet-
mesi benim için bir gurur kaynağı oldu. 
Kayıtlarda tenor saksafonda Ernie Watts, 
kontrbasta Kağan Yıldız ve davulda Ferit 
Odman da yeraldı. Şu anda da başka bir 
müzik yazıyorum.

Ben dışarı çıkmaktan çok hoşlanan birisi 
değilim, en fazla Emirgan’a Çınarlı Kahve’ye 
inerim, Türk kahvemi içer evime dönerim. 
Ne demişler “en güzel salıncak, evdeki 
oyuncak.” Ben evimde vakit geçirmekten 
çok memnunum. Haftada üç kez spora 
gidiyorum, o kadar.

Yeni dönem projeleriniz neler, biraz söz 
edebilir misiniz?
‘Therapy’ albümümü Londra’da kaydedip, 
yurda döndüm. Onun için sponsorluk 
görüşmelerimiz devam ediyor, yakında çıka-
racağız. Şimdi de yeni yazdığım bir albüm 
var, ismi: ‘Emirgan Çınarlı Kahve’, bitmesine 
az bir zaman kaldı. 2011 yıllarının sonunda 
yine Londra’ya gidip kaydedeceğim bu yeni 
albümü de.

Son olarak, Divan hakkında düşüncele-
rinizi bizimle paylaşır mısınız? 
‘1970 ve 80’li yıllarda en favori yerim 
Elmadağ’daki Divan Pub ve caddeye bakan 
Divan Pastaneleri idi. Buralar, kız arkadaşla-
rımla en sık gittiğim yerlerdi. Şimdi ise 
evime yakınlığı sayesinde Bebek Divan’dan 
ihtiyaçlarımızı karşılıyoruz. Kalitesinden, lez-
zetinden ve personel kalitesinden hiç taviz 
vermeyen, yıllardır aynı ürünü aynı tatta ve 
lezzette üreten bir müessesedir Divan. 

ısrarcı tavrı anlayamıyorum. Bıraksınlar bu 
işi artık, yeni diye yaptıkları o süslü püslü 
işlerle eski bestecilerin de kemiklerini sızlat-
masınlar. Müziği naif bırakmaları gerekiyor 
bence.

Cazı diğer uzantılarıyla bir bütün gibi 
algılayanlar çoğunlukta. Sizce aradaki 
bağ ve fark ne?
Caz adı altında, fakat cazla alakası olmayan 
konserler düzenleniyor, dolayısıyla gençler 
caz deyince hemen elektronik müziklerle 
başlıyorlar işe. Oysa bir Ella Fitzgerald, Nat 
King Cole, Frank Sinatra, 40’ları 50’leri 60’ları 
dinleyerek başlamaları gerekiyor. Geleneksel 
caz başka şey, caz başka şey. Öncelikle 
bunun ayrımına iyi varmak gerekiyor.

Sizce klasik caz gelenekselliğini koru-
yabiliyor mu? Klasik cazın üzerine orta-
ya çıkan diğer caz uzantıları konusunda 
fikrinizi alabilir miyim? Sizin takip ettik-
leriniz hangileri?
Klasik cazı çok seviyorum. Kendi müziğim 
de klasik caz normlarında. Şu anda dünya 
çapında klasik caza bir geri dönüş söz 
konusu. Bahsettiğin uzantılar, prodüktörle-
rin para kazanmaları için yaptıkları mucitlik-
lerinden ibaret. Klasik, geleneksel olan her 
zaman vardır, diğerleri ise modası geçecek 
olan şeylerdir. Bana hiçbiri samimi gelmiyor 
açıkçası.

Genel anlamda müzik endüstrisine 
bakış açınız ne?
Ben müzik endüstrisinde sadece klasik plak 
ve caz plaklarıyla ilgileniyorum. Yine tekrar 
etmiş olacağım ama ben geleneksel olana 

önem veriyorum; onun üzerine ortaya çıkan 
yeni şeylerin tutmayacağını, tutsa bile bunun 
çok uzun sürmeyeceğini düşünüyorum. 
Mesela; 1990’ların başında Türk pop furyası 
patladı, şimdilerde sürünüyor. O dönemler-
den çok az insan ayakta kaldı.

Neler dinleyerek büyüdünüz? Şu sıralar 
favorileriniz neler?
Babam sosyalist bir adamdı, onun sayesin-
de Sostakoviç, Stravinsky… vb gibi Rus 
bestecileri dinledim. Evde hep klasik müzik 
dinlenirdi, ben kendimi altı yaşımdayken 
konservatuarda buldum. Klasik müziğin, 
benim bugünlere gelmeme, hayata bakışı-
ma ve bundan sonra yapacağım şeylere 
yansımasına şaşırmamak gerekiyor. Her 
zaman beni etki altına alan iki müzik var. 
Bunlar; caz ve klasik müziktir.

Yakın zamanda yer aldığınız projeler-
den söz edecek olsanız, söze nereden 
başlarsınız?
12-13 Nisan’da dünyanın en efsanevi stüd-
yosunda, Londra’da Abbey Road’da, 

BizdenHaberler  39

Klasik müziğin, benim 
bugünlere gelmeme, hayata 
bakışıma ve bundan sonra 
yapacağım şeylere yansımasına 
şaşırmamak gerekiyor.

‘1970 ve 80’li yıllarda en favori 
yerim Elmadağ’daki Divan Pub ve 
caddeye bakan Divan Pastaneleri 
idi.  Şimdi ise evime yakınlığı 
sayesinde Bebek Divan.
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BİZBİZE

Gıda sektöründeki ihracatıyla bir çok ili geri-
de bırakan ve yeni illerden olmakla beraber 
şu anda yaşanılabilecek ilk 20 il arasında 
gösterilen Karaman, Celalettin Ölmez için 
büyük önem taşıyor. Zengin kültürü ve derin 
bir tarihi olan Karaman’ı daha parlak bir 
gelecek beklediğini düşünen Ölmez, köyü-
nün 40 yıldır hiç değişmeyen, çivi dahi çakıl-
mayan okulunu, A’dan Z’ye geçtiğimiz sene 
15 günlük sömestr tatili sırasında yenilemiş. 
Her insanın kendi köyüne, kendi iline mutla-
ka sahip çıkması gerektiğine inananan 
Ölmez, gerçekleştirdiği bu projede Koç 
Topluluğu’nun “Ülkem İçin” Projesinden 
etkilendiğini ve eğitime yapılan yatırımın mut-
laka geri döneceğine inandığını belirtiyor. 

Sizi biraz tanıyabilir miyiz?
1960 Karaman doğumluyum. İlk, orta ve 
lise tahsilimi Karaman’da tamamladım. 
Yüksek öğrenimimi Konya Selçuk Eğitim 
Fakültesi’nde yaptım. Sekiz yıl Türkçe 
edebiyat öğretmenliği yaptıktan sonra 
ticaret hayatına atıldım. Karaman Arçelik 
ve Aygaz bayiliği yapıyorum. Evliyim ve 
üç çocuk babasıyım. Her gün saat 
07:30’da mağazadayım. Karaman’ın 
işyerini en erken açan esnaflarından biri-
siyim. 08:00’de çalışanlarımızın görev 
taksimi yapılır, iş başlar. Karaman’ın 
akşamları erken olur. 17:30-18:00 arası 
gün biter. Günümün bundan sonraki 
bölümünü aileme ayırırım.  

Koç Topluluğu ve dayanıklı tüketim 
sektörü ile tanışmanız nasıl oldu? 
Öğretmenlikten Arçelik-Aygaz 
Bayiliğine uzanan süreç nasıl gelişti?
İlk kez Karaman’da 1990’da ticarete baş-
ladım. Tüplü gaz bayiliği yaptığım sıralar-
da Arçelik’in ikinci bayiliğini aradığını duy-
dum. Arçelik markasının Karaman’daki ilk 
bayi de zaten kayınpederimdir.  Ben de 
1991 yılında Arçelik’in ikinci bayiliğine 
talip oldum ve aldım. Böylece Koç 
Topluluğu ile tanışmış oldum. 1996 yılın-
da da tüplü gaz bayiliğinden Aygaz’a 
transfer oldum. Böylece Koç 
Topluluğu’na ait ikinci bir markayı daha 
Karaman’da temsil etmeye başlamış 

 HER iNSAN KENDi iLiNE  
 SAHiP ÇIKMALI”     
Birçok kez ilinde vergi rekortmeni olan, duyarlı, sosyal sorumluluk sahibi bir insan olarak 
tanınan Karaman Arçelik ve Aygaz Bayi Celalettin Ölmez, Koç Topluluğu’nun örnek 
bayilerinden biri olarak kabul ediliyor. 

Ölmez: “Koç Topluluğu 
bünyesinde Arçelik, 
Aygaz gibi sektörün 

öncü markalarıyla 
çalışmak bir avantaj.”

“
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ze de bu çevreci teknolojiler ilave edilirse 
daha başarılı satışlar elde edilebileceğine 
inanıyorum. Çevreci teknolojilere sahip 
ürünlerin biraz daha alt gruplara yayılarak 
daha uygun fiyatlara satılmasını isterim.

EĞITIME YAPILAN YATIRIM  
MUTLAKA GERI DÖNER

Karaman’daki müşteri profilinden 
bahseder misiniz? Mağazanızdan en 
çok satın alınan ürünler hangileri?
İlimizde istihdam oldukça yüksek. Bu da 
ekonomimize olumlu geri dönmekte. 
Diğer yandan ücret politikaları düşük 
tutulmakta olduğundan alım gücü orta 
seviyede. Ortalama 100-150 TL taksitlerle 
alışveriş yapan orta kesim bizim en büyük 
müşteri potansiyelimiz. Orta kesime hitap 
ettiği ve A enerjili tasarruflu modeller oldu-
ğundan tüketicimiz daha çok buzdolabı 
modellerinden 4263, 5231 ve 5233 no 
frost buzdolaplarımızı ve 5083 çamaşır 
makinelerimizi tercih ediyor. Karaman’da 
özellikle gerek yurt dışındaki işçilerin dön-
düğü gerekse düğünlerin yapıldığı yaz 
aylarında satışlar açısından en hareketli 
dönem yaşanmaktadır.
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oldum. Şimdi de şahsıma ait şirketimde 
her iki markanın bayiliğini sürdürüyorum.   

Öğretmenlikten sonra ticaret hayatına 
kolay uyum sağlayabildiniz mi, hedef-
lerinize ulaştınız mı?
Öğretmenliği bıraktıktan sonra iki yıl aile-
min yanında matbaacılık yaparken edindi-
ğim deneyim bana bir temel oluşturdu. 
Devlet memurluğundan ticaret hayatına bir 
sıkıntı çekmeden geçiş yapmamı sağladı. 
Bugün Karaman’da her yıl ödüller, birinci-
likler alan başarılı bir ticaret hayatım var.   

ARÇELIK’IN YENILIKÇILIĞININ 
BAŞARIMIZDA BÜYÜK ROLÜ VAR

Koç Topluluğu’nun markalarını satan 
bir bayi olmak hayatınızı ne kadar 
kolaylaştırıyor? Bunun başarılarınız-
daki rolünü anlatabilir misiniz? 
Koç Topluluğu bünyesinde Arçelik, Aygaz 
gibi sektörün öncü markalarıyla çalışmak 
mutlaka avantaj. Bu avantaja kendi kişiliği-
mizi, şahsi kabiliyetimizi, çevremizi katarak 
büyük bir başarıya ulaştık. Her konuda Koç 
Topluluğu ve Arçelik olarak yenilikleri her 
zaman ilk önce yapan biz olduk. Önde gidi-
yoruz. Bu da bizim başarılı olmamızın en 
büyük nedeni.

Bu iki marka kriz dönemini nasıl 
geçirdi size göre? 2010’dan beklenti-
leriniz neler?
Her iki markamız da krizde bizlerin derle-
nip toparlanmamıza çok yardımcı oldular. 
Bayilerine büyük bir anlayış ve özveri 
gösterdiler. Bayiler de aynı şekilde. 
Böylelikle krizi hissetmeden bu sıkıntıyı 
birlikte atlatmış olduk. Çok büyük bir 
kaybımız olmadı. Seviyemizi koruduk. 

2010’dan beklentileriniz neler?
2010’da yüzde 10 oranında bir büyüme 
beklentimiz var. Kriz geçtikten ve hayat 
normale döndükten sonra olumlu bir 
değişimin yaşanacağına inanıyorum. 

En az su tüketen bulaşık makinesi 
veya stand by konumunda hiç elekt-
rik tüketmeyen TV’ler gibi çevreci 
teknolojilere Karaman pazarında 
tüketici ilgisi nasıl?    
Bu anlamdaki televizyonlara tasarruflu 
olması açısından ilgi sürüyor. Çevreci bula-
şık makineleri ise üst segmente hitap etti-
ğinden satışlarımız biraz düşük seviyede 
gidiyor. Biraz daha ekonomik modellerimi-

Yakın zamanda kendi köyünüze okul 
yaptırdığınızı öğrendik. Biraz bundan 
bahseder misiniz? Sizi bu konuda 
teşvik eden ne oldu?
Burada rahmetli Vehbi Koç’un düşünceleri, 
Koç Topluluğu’nun bu konuyla ilgili tuttuğu 
ışık bizi etkileyen en önemli unsurlar oldu. 
Rahmetli Vehbi Koç’un “Ülkem varsa ben 
de varım” sözü, Koç Topluluğu’nun yine 
son yıllardaki “Ülkem İçin” Projesi beni 
teşvik eden en önemli unsurlar odu. 
Toroslar’daki Bostanözü köyümüzdeki iki 
derslikli okul binasını, yanındaki iki oda ve 
mutfaktan oluşan öğretmen lojmanını ve 
okul tuvaletlerini yeniledik. Binayı 
neredeyse sıfırladık. Proje 58 bin TL’ya 
maloldu. Çevre düzenlemelerini de bu 
bahar aylarında tamamlamayı hedefliyoruz. 
Her insanın kendi köyüne, kendi iline 
mutlaka sahip çıkması gerektiğine 
inanıyorum. Eğitime yapılan yatırımın 
mutlaka geri döneceğine inanıyorum. 
Ülkemizin, çevremizin, herkesin şüphesiz 
kazançlı çıkacağına inanıyorum.

Sosyal sorumluluk alanında başka 
çalışmalarınız da var mı? 
Koç Topluluğu’nun “Ülkem İçin” 
Projesinde Karaman ilinin bir parkını sıfır-
dan insanların kullanımına açılacak şekil-
de yeniledik. Fonlamasında Koç 
Topluluğu’ndan 5 bin dolar civarında bir 
yardım aldık. Üzerini de ben tamamla-
dım. Bir kaç bayi arkadaşımız da katkıda 
bulundu. Bundan sonraki dönem için 
Allah’tan en büyük dileğim sıfırdan büyük 
bir okul, bir yurt yapabilme gücünü bana 
yeniden vermesidir. Koç Topluluğu’na da 
bu öncü çalışmalarından ötürü teşekkür 
ediyorum.

Celalettin Ölmez,       
en büyük dileğinin 
sıfırdan büyük bir 
okul, bir yurt 
yapabilmek olduğunu 
söylüyor ve Koç 
Topluluğu’na öncü 
çalışmalarından 
ötürü teşekkür ediyor.

Projelerimizde, Vehbi Koç’un 
düşünceleri, Koç Topluluğu’nun 
bu konuyla ilgili tuttuğu ışık bizi 
etkileyen en önemli unsurlar 
oldu.
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SEYİR DEFTERİ

yerde yasaklanmıştır. Bu 
nedenle Roma’yı gezmenin en 
iyi yolu yürümektir. 

ANITA’NIN AŞK ÇEŞMESI 

Roma ziyaretinin olmazsa 
olmazlarından biri (Fontana di 
Trevi) Aşk Çeşmesi’dir. Bu 
mekan aslında Denizler Tanrısı 
Neptün için yapılmış olsa da 
özellikle Federico Fellini’nin 
başyapıtı “Dolce Vita” filmin-
den, daha doğrusu Anita 
Ekberg’in Aşk Çeşmesi içinde 
yıkanmasından sonra 
Roma’nın vazgeçilmez durak-
larından birisi olmuştur. Ziyaret 
ettiğinizde birçok insanı aşk 
dileklerinin gerçekleşmesi 
hayaliyle bu çeşmeye bozuk 
para atarken görebilirsiniz. 

Roma’nın diğer ünlü mekan-
larından biri M.S. 72’de yapılan 
(Collosseo) Kolezyum’dur. Bir 
zamanlar gladyatörlerin dövüş-
tüğü bir arena olan bu mekan 
Hristiyanlığın ilk yıllarında glad-
yatörlük yasaklanınca terk edil-
miş ve uzunca bir süre Roma 
halkı için yapıtlarında kullanıla-
cak taş ocağı olarak görülmüş-
tür. Hatta San Pietro 
Kilisesi’nin inşaatı için gerekli 
olan travertenler de buradan 
temin edilmiştir. Daha sonra 
Papalık tarafından Kolezyum 
“Gladyatörlerin öldürdüğü ilk 
dönem Hristiyanları” anısına 
kutsal mekan olarak ilan edil-
miş ve buradan taş alınması 
yasaklanmıştır. 

NAVONA MEYDANI’NDA 
KAYBOLMAK

Roma ziyareti sırasında mutla-
ka uğranması gereken bir 
mekan da (Piazza Navona) 
Navona Meydanı’dır. Bu 
mekana eski şehrin parke taşlı, 

çöküşü ile Batı Roma 
İmparatorluğu dağılmış ve Orta 
Çağ başlamış ve İstanbul’un 
fethi ile Doğu Roma (Bizans) 
yıkılmış ve Yeni Çağ başlamış-
tır.

Roma’yı gezmek benim için 
her zaman hem keyif verici, 
hem de oldukça yorucu 
olmuştur. Çünkü iki önemli 
medeniyetin başyapıtlarını ziya-
retçilerine sunan bu güzel 
şehirde araç trafiği birçok 

YEDI TEPELI BIR AÇIK 
HAVA MÜZESI – ROMA 
(S.P.Q.R.)

“Dünya üzerinde yedi tepe 
üzerine kurulmuş olan iki 
şehir vardır. Bunlar 
İstanbul ve Roma’dır.”

nefis kırmızı şarapları ve baş-
tan çıkarıcı kahve kokusu sizi 
Roma’ya tekrar tekrar davet 
eder.

Dünya üzerinde yedi tepe 
üzerine kurulmuş olan iki şehir 
vardır. Bunlar İstanbul ve 
Roma’dır. Bu iki şehir arasın-
daki tek ortak nokta sadece 
yedi tepe üzerine kurulması 
değildir tabii ki... Her iki şehir 
Roma İmparatorluğu’nun baş-
kenti olmuş ve Roma’nın 

Ne zaman şehrin kalabalığı 
beni yorsa, İstanbul’un sesi 
artık bana gürültü olarak gel-
meye başlasa, beni mıknatıs 
gibi çeken Roma’ya gitmek 
isterim. Zaten bir kere yolunuz 
Roma’ya düşmüşse mutlaka 
tekrar gitmek istersiniz ve her 
seferinde başka bir tat, başka 
bir sürpriz bulursunuz. Akdeniz 
insanının sıcaklığı, tüm şehre 
serpiştirilmiş sanat eserleri, 
İtalyan yemeklerinin lezzeti, 

Seyir Defteri’nin bu sayımızdaki konuk yazarı Arçelik A.Ş. Sistem 
Klimalar Satış Bölge Yöneticisi Can Topakoğlu… Topakoğlu çok 
sevdiği Roma’yı Bizden Haberler Dergisi okuyucuları için kaleme 
aldı. 

Gönderin 

Yayınlayalım

Gezi yazılarınızı ve

 fotoğraflarınızı                    

  secila@koc.com.tr 

adresine gönderin,    

yayınlayalım.
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idda edilen bu boşluğun en 
şiddetli yağmurlarda bile tapı-
nağın içine su almaması da 
gizemli bir husustur. (Bilim 
insanları tapınak içindeki ve 
dışındaki sıcaklık farklılıkları 
nedeniyle oluşan termal akım-
ların bu duruma yol açtığını 
belirtmektedir). Bu arada 
Roma’nın en iyi dondurması da 
Panteon’un yan sokağında 
satılmaktadır. Her ziyaretimde 
kırkın üzerinde dondurma çeşi-
di saydığım bu mekan da 
oldukça popülerdir.

Roma’yı ziyaret edenlerin, 
özellikle de gençlerin, popüler 
mekanlarından biri de (Pıazza 
Di Spagna) İspanyol 
Merdivenleri’dir. Yapımı 1726 
yılında tamamlanan ve 137 
basamaktan oluşan bu merdi-
venler adını üst kısmında yer 
alan İspanyol Büyükelçiliği’nden 
almaktadır. Son derece şık ve 
daima kırmızı çiçeklerle süslü 
ve şirin görüntüsü olan İspanyol 
Merdivenleri genel olarak mey-
danı, çevresini ve sokakları ile 
tüm gençlerin dinlenme yeridir. 
Merdivenlerin bitiminde 
Fellini’nin tasarlamış olduğu son 
derece şık bir süs havuzu bulu-
nur. İspanyol Merdivenleri’nin 
hemen karşısında ise Gucci, 

dar sokaklarından, sıvaları 
dökülmüş sarı, yeşil evlerin 
arasından geçilerek çıkılır... Her 
seferinde bu zahmetli yoldan 
geçerken “Bu sefer kesin kay-
boldum” diye düşünsem de 
birden bire ortaya çıkan deva-
sa bir meydan beni karşılar. 
Roma’daki birçok şaheserde 
imzası olan Bernini’nin eseri 
olan bu meydan, eskiden at 
yarışlarının yapıldığı bir alan 
olarak kullanılırmış. Şimdi ise 
şarkıcıların ziyaretçileri eğlen-
dirdiği, turistlerin ilgisi çekecek 
gösterilerin yapıldığı, hatıra 
eşyalarının satıldığı ve her tara-
fında kırmızı sardunyaların 
bulunduğu bir alandır.

TANRILARIN TAPINAĞI

Roma ziyaretinin en keyifli 
mekanlarından birisi de “Tüm 
Tanrıların Tapınağı” anlamına 
gelen Panteon’dur. Antik 
Roma’nın tanrıları için inşaa 
edilmiş bir mabet olan Panteon 
M.Ö. 72’de yapılmış olup çeşitli 
yangınlardan sonra 2. yüzyılda 
bugün bildiğimiz şekilde resto-
re edilmiştir. Panteon, Antik 
Roma yapıtları arasında en iyi 
korunmuş yapı olup 7. yüzyıl-
dan beri kilise olarak kullanıl-
maktadır. 43,5 metrelik çapı ile 
zamanın en büyük kubbesine 
sahip olan bu yapıda mimaride 
kilit taşı olarak bilinin tepe nok-
tanın olmaması başka bir ilginç 
noktadır. Kötü ruhların tapınağı 
terk etmesi için açık bırakıldığı 

yani Trastevere’ye gitmeniz 
gereklidir. Eğer gün içinde 
yediğiniz abur cuburları biraz 
eritmek için yürüyerek gitmeyi 
tercih ederseniz güneşin son 
ışıkları altında (Castel San’t 
Angello) Melekler Kalesi’ni ve 
Vatikan Kubbesini seyrederek 
Tiber Nehri üzerindeki Isola 
Tiberina isimli ada üzerinden 
karşıya geçmeniz yeterlidir. 
Trastevere restoranlar ile dolu 
bir mekan olup buradaki en 
yeni yapı 150-180 yıllıktır. 
Trastevere restoranlarının diğer 
bir ilginç yanı buradaki evlerin 
antik Roma yapıları üzerine 
inşaa edilmiş olmasıdır. Bu 
nedenle tüm yapılarda birçok 
bodrum katı bulunmaktadır ve 
bunlar dehlizler ile birbirine 
bağlıdır. (Bu dehlizler antik 
Roma’nın sokaklarıdır)... 
Benim buradaki tercihim bod-
rum katında, içinde suyu içile-
bilen bir kuyu olan La 
Cisterna’dır. Ev yapımı 
prosecco’ları ile ünlü olan bu 
mekan, aynı zamanda 
Hollywood’un en güzel kızılı 
olarak kabul edilen Rita 
Hayworth’ın çıplak ayakları ile 
masalarda dans ettiği bir 
mekan olarak da bilinir.

Roma’da hemen hemen her 
mekanda (Sokaklarda, binala-
rın üstünde, kanalizasyon 
kapaklarında, elektrik direkle-
rinde vb.) S.P.Q.R. harfleri yer 
almaktadır. Bu harflerin açılımı 
Senatus Populus Que 
Romanus yani Roma Halkı ve 
Senatosu demektir. 

Dior, Armani, Louis Vuitton, 
Prada, Chanel gibi lüks mağa-
zaların sağlı sollu sıralandığı (Via 
Condotti) Condotti Caddesi 
bulunmaktadır. Yüksek satış 
fiyatları nedeniyle alışveriş yapa-
masanız da bu mağazaları sey-
retmek keyiflidir. Condotti 
Caddesi’nde turistlerin mutlaka 
uğradığı yerlerden birisi de 
Antico Caffè Greco’dur. 1760 
yılından beri aynı yerde kahve 
satışı yapan bu leziz mekanın 
müdavimleri arasında Goethe, 
Byron, Liszt, Keats gibi ünlü 
sanatçılar da bulunmaktadır. Bu 
mekanı ünlü yapan diğer bir 
husus ise 1989 yılında yanına 
Mc Donalds mağazasının açıl-
maması için verdiği hukuk 
savaşı olmuştur. Binlerce 
Romalı’nın Antico Caffè 
Greco’yu desteklediği bu hukuk 
savaşını ise Mc Donalds kazan-
mıştır.

ITALYAN LEZZETLERININ       
TADINI ÇIKARIN!

İtalyan lezzetlerinin ve şarapla-
rının tadını çıkarmadan Roma 
ziyareti tamamlanmış sayıla-
maz. Ancak bunun için turistle-
rin gittiği mekanlara değil, 
Roma’ya ayrı bir güzellik katan 
Tiber Nehri’nin diğer tarafına 
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Can Topakoğlu son olarak 
eşi ve kızıyla gittiği 
İtalya’dan vazgeçemediğini 
söylüyor. 

“Navona Meydanı (Piazza 
Navona) Roma ziyareti 

sırasında mutlaka 
uğranması gereken bir 

mekan.”
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BASKETBOLDA 
TARİHİ SINAV
Basketbolda tarihi bir sınava hazırlanan Türkiye,  
2010 Dünya Basketbol Şampiyonası’nda mutlu sona 
ulaşabilecek mi?

FIBA 2010 Dünya Basketbol 
Şampiyonası dünyanın dört bir 
tarafından basketbolun en 
iyilerini bir araya getiriyor.  
Bu büyük organizasyona büyük 
bir marka sponsorluk yapıyor: 
Beko...

Spor denilince akla ilk olarak futbol gelse 
de Türkiye takım sporlarında en büyük 
başarıları basketbol ile elde etti. Özellikle 
90’lı yılların ortalarında Efes Pilsen’in 
Avrupa’da elde ettiği başarılarla giderek 
popüler hale gelen basketbol, 2000’li yıllar-
da Milli Takım seviyesinde de meyvesini 
verdi. 2001’de Türk Milli Takımı’nın yani 
“12 Dev Adam”ın, bir ilki gerçekleştirerek 
ülkemizde yapılan Avrupa Basketbol 
Şampiyonası’nda EuroBasket 2001’de final 
oynaması; 2006’da Japonya’da düzenle-
nen Dünya Basketbol Şampiyonası’nda 
6’ncılık elde etmesi bu başarılardan bir 
kaçı. Türkiye A Milli Basketbol Takımı şimdi 
tarihi bir sınava kendi evinde çıkıyor: 2010 
FIBA Dünya Basketbol Şampiyonası. 

BEKO ‘‘PRESENTING SPONSOR’’

Türkiye ilk kez bu kadar büyük bir şampi-
yonaya FİBA 2010 Dünya Basketbol 
Şampiyona-sına ev sahipliği yapıyor. 
Türkiye için farklı bir anlam taşıyan turnuva 
Koç Topluluğu için de özel bir öneme 
sahip. Çünkü FİBA 2010 Dünya Basketbol 
Şampiyonası’nın en büyük sponsoru 
Beko… 2006 yılından bu yana Türkiye 
Basketbol Ligi’nin sponsorluğunu üstlenen 
Beko, geçtiğimiz günlerde sponsorluk yatı-
rımlarına uluslararası boyut kazandırarak 
Almanya’da “Basketball Bundesliga”, 2009 
FIBA Asya Basketbol Şampiyonası ve 2009 
FIBA Avrupa Basketbol Şampiyonası gibi 
dünyanın önde gelen şampiyonalarının da 
ana sponsorluğunu yaparak “basketbolun 
sponsoru” unvanını almıştı. Bu sponsorluk-
ların devamı ise Dünya Basketbol 
Şampiyonası’yla geldi ve Beko turnuvanın 
‘Presenting Sponsor’u olarak basketbol 
yatırımlarını en üst düzeye taşıdı. 

GRUPLARDA YER ALAN TAKIMLAR  
HEYECANI DAHA DA ARTIRIYOR

A Grubu B Grubu C Grubu D Grubu

Arjantin ABD Yunanistan İspanya

Sırbistan Slovenya Türkiye Fransa

Avustralya Brezilya Porto Riko Kanada

Almanya Hırvatistan Rusya Litvanya

Angola İran Çin Yeni Zelanda

Ürdün Tunus Fildişi Sahilleri Lübnan

NEFESLER TUTULACAK

Dünyanın en iyi 24 takımının şampiyonluk 
için mücadele ettiği organizasyonda dünya-
nın en iyi 288 oyuncusu basketbol severle-
re dev bir şölen sunuyor. 28 Ağustos ve  
12 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilen ve 
toplam 24 ülkenin katıldığı turnuvanın grup 
karşılaşmaları İstanbul, Ankara, İzmir ve 
Kayseri’de, final aşaması ise basketbol için 
kapasitesi artırılan İstanbul Sinan Erdem 
Spor Salonu’nda oynanacak. 

PEKİ, TURNUVADA KİMLER  
TER DÖKECEK? 

Turnuvaya Afrika’dan 3 takım katıldı: 
Angola, Fildişi Sahilleri ve Tunus. Ancak bu 
yazının yazıldığı tarihlerde bu üç takım tur-
nuvanın zayıf halkaları oldu ve elendiler. 
Amerika kıtasından ise başta Amerika 
Birleşik Devleri (ABD) olmak üzere Brezilya, 
Porto Riko, Arjantin ve Kanada milli takım-
larını sahada görüyoruz. Kanada süpriz bir 
şekilde elenirken Porto Riko, Brezilya, , 
Arjantin ve ABD bir üst turda mücadele 
elde etme hakkı kazandı. Turnuvada bu yıl 
Avrupa’dan tam 10 takım var. Ev sahibi 
Türkiye’nin dışında mücadele veren diğer 
ekipler İspanya, Rusya, Sırbistan, 
Yunanistan, Almanya, Litvanya, Slovenya, 
Fransa ve Hırvatistan. Avrupa takımları 
beklendiği turnuvayı sürükleyen takımlar 
oldu. Türkiye grupları namağlup bitirerek 
grup lideri olurken finale giden yolda büyük 
avantaj elde etti. Diğer takımlar ise bir süp-
rize izin vermedi ve bir üst tura geçmeyi 
başardı. Asya ve Okyanusya’dan ise sıra-
sıyla şu takımlar turnuvada yer alacak: İran, 
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ceğini herkese gösterdi. Bu motivasyonun 
şampiyonluğa kadar uzanıp uzanmayacağı-
nı ise zaman gösterecek.

İlk dördün bir üst tura çıkacağı turnuva-
da B Grubu’dan Slovenya, Brezilya, 
Hırvatistan diğer favori diğer takımlardı ve 
bir süprize izin vermediler. 

Türkiye’nin de içinde olduğu C Grubu’nda 
Milli Takım Yunanistan, Porto Rico, Rusya, 
Çin ve Fil Dişi Sahilleri’yle mücadele etti. 
Özellikle Yao Ming’den yoksun olan Çin’in 
elenmesi ise kimseyi şaşırtmadı. Fil Dişi 
Sahilleri grubun zayıf halkası olarak görülü-
yordu ve beklenen oldu. Türkiye bu turnu-
vaya iki eksikle çıktı. Utah Jazz forması 
giyen ve aşil tendonu yırtılan Mehmet Okur 
ve şampiyona hazırlık sırasında sakatlanan 
Engin Atsür turnuvada yer almadı. Atsür’ün 
yerine Barış Ermiş kadroya son anda dahil 
edildi. Ancak buna rağmen rakiplerdeki 
eksikler, Milli Takım oyuncularının kendi 
seyircisi önünde oynarken yaşadıkları per-
formans patlamaları beklentileri yükseltiyor. 
Beklentilerin yüksek olmasının boş olmadığı 
özellikle Yunanistan maçında görüldü.  
12 Dev Adam zorlu Yunanistan maçında yıl-
lar sonra rakibini yenmeyi başardı ve 
namağlupgrubu lider bitirdi. Özellikle 
Barselona’daki muhteşem performansın 
ardından yeniden NBA’ye dönen ve 
Milwakee Bucks’da başarılı bir sezon geçi-

Lübnan, Çin, Ürdün, Yeni Zelanda ve 
Avustralya…  Yao Ming’siz Türkiye’ye 
gelen Çin turnavaya veda ederken onu 
İran, Lübnan ve Ürdün izledi. Okyanusya 
ekipleri ise bir üst tura geçmeyi başardı. 

FAVORİ ARJANTİN

Peki, hangi ülkenin ne kadar şansı var? 
Sırbistan, Avustralya, Almanya, Angola ve 
Ürdün ile birlikte mücadele edecek olan 
Arjantin A Grubu’nun en favori takımıydı. 
Güney Amerika ekibi her ne kadar en 
büyük yıldızı Manu Ginobili’den yoksun olsa 
da Pekin 2008 Olimpiyatları’nda gümüş 
madalya kazanan kadrosunu büyük ölçüde 
korudu ancak Ancak son düzlükte 
Sırbistan’a geçilmekten kaçamadı. 
Avustralya ve Almanya ise bu iki takip eden 
ekip oldu. 

ABD’NİN YILDIZI SÖNÜK 

B Grubu’nda seri başı olarak mücadele 
edecek olan ve Pekin 2008 
Olimpiyatlarında mutlu sona ulaşan 
Amerika Birleşik Devletleri (ABD) turnuvanın 
iddialı takımlarından. Basketbolun ana 
vatanı bu şampiyonaya 2008’deki kadar 
güçlü bir kadroyla gelmese de motive 
olmuş bir ABD takımının neler başarabile-

2010 FIBA Dünya Basketbol 
Şampiyonası’nın Yıldızları

ABD  
Lamar Odom,  Kevin Durant, Derrick Rose

İSPANYA 
Marc Gasol, Navarro, Calderon,  

Rudy Fernandez, Garbajosa

SLOVENYA 
Sani Beciroviç,  Jaka Lakoviç,  Goran Dragiç

BREZİLYA 
Leandro Barbosa, Tiago Splitter, Anderson Varejao

ARJANTİN 
Fabricio Oberto, Luis Scola, Andres Nocioni

FRANSA 
Boris Diaw, Florent Pietrus,  

Nicola Batum

SIRBİSTAN 
Milos Teodosic, Nenad Krstic, Milenko Tepic

YUNANİSTAN 
Vassilis Spanoulis , Diamantidis, Schortsanitis

TÜRKİYE
Cenk Akyol,  Ender Arslan, Kerem Gönlüm, 

Kerem Tunçeri, Sinan Güler, Barış Ermiş, Oğuz 
Savaş, Ömer Aşık, Ömer Onan, Semih Erden, 

Ersan İlyasova, Hidayet Türkoğlu

ŞAMPİYONA’DAN  
NOTLAR Şampiyonayı                       

izlemek için tüm          
dünyadan  

1700 civarında basın 
mensubu geldi. 

Şampiyonayı yerinde 
seyretmek isteyenlerin 

sayısı da  

23 bini 
buldu. 

Şampiyonayı  
naklen yayınlarla  

2,5 milyar 
kişinin 

izlemesi                          
bekleniyor.                   

Dünya basketbol 
şampiyonası  

2,5 milyar 
dolar 

değerinde tanıtım  
faaliyetine bedel.

Güney Afrika’da  
düzenlenen 2010 Dünya 
Futbol Şampiyonası’nda 

bir anda popüler olan 
ancak bir o kadar da 

sesinden şikâyetçi olan 
‘vuvuzela’ 
bu şampiyonada 

yasaklandı.

FIBA 
Dünya Şampiyonası 

her 4 yılda bir oynanıyor 
ve dünyanın en iyi 
basketbol takımını 

belirliyor.  
İlk FIBA Dünya 

Şampiyonası 1950’de 
Arjantin’de oynandı.  
Ve o yıldan bu yana 

15 kez 
organize edildi. 
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Türkiye tüm spor  
dalları arasında 2001 

Avrupa Basketbol 
Şampiyonası’dan sonra 

en büyük  
organizasyonu 

düzenliyor.
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ren Ersan İlyasova “12 Dev Adam”ın en 
büyük kozu oldu. 2001’de yine Türkiye’de 
düzenlenen Avrupa Basketbol 
Şampiyonası’nda 12 Dev Adam’ı finale 
taşıyan Hidayet Türkoğlu her ne kadar bek-
leneni  henüz veremese de milli yıldızın tec-
rübesine özellikle final maçlarında çok ihti-
yacımız olacak. 

İSPANYA GRUBUN FAVOROSİ

İspanya, Fransa, Kanada, Litvanya, Yeni 
Zelanda ve Lübnan’ın mücadele edeceği  
D Grubuna son Dünya Şampiyonu 
İspanya’nın damga vurması bekleniyordu. 
Ancak yıldız oyuncusu Pau Gasol’dan yok-
sun olan Boğa’lar Litvanya’nın ardından 
gruplarda ancak ikinci olabildi.  Yeni 
Zelanda ise bir süprize imza atarak 
Fransa’nın önünde üçüncü oldu. 

Tarihi bir şampiyonada tarihi maçlara 
çıkan 12 Dev Adam 2010 Dünya 
Şampiyonası’nda başarılı olabilmek için 
büyük bir yol katetti. Birçok başarının 
yanında bazı başarısız dönemler de geçiren 
milli takımımız, tüm yaşadıklarından ders 
çıkartarak olgun bir takım haline geldi. 
Edindiği tecrübenin ve kendisi sahasında 
oynamanın getireceği avantajın “12 Dev 
Adam”a bir dünya şampiyonluğu getirip 
getirmeyeceğini ise bekleyip göreceğiz.

Kadim Durmaz
ARÇELİK BAYİİ / 
UĞURLU DEKOR LTD.ŞTİ.
TOKAT

İlkokul 
yıllarımdan 

aklımda kalan 
“Kızılay Kara Gün 

Dostudur” sözünü hiç 
unutmadım. Kızılay ile 

tanışmam da o yıllarda oldu.
Daha sonra; Tokat Öğretmen 

Okulu öğrenciliğim yıllarında, 
okulumuzda her yıl Kızılay Kan Bağışı 

Günleri yapılırdı. Bununla; deprem, savaş 
ve benzeri felaketlere uğrayanların hayata 

dönmelerine katkı sağlandığını anlatmışlardı.  
İlk kan bağışımı ben de o yıllarda (1969) yaptım. 

Kantinde kurulan sedyelerde kan veren öğrencilere 
Kızılay sodası ve kuru pasta ikram edilirdi. Kızılay rozeti 

takılırdı. Yolda gezerken insanların yakalarına dikkat etmeye 
başladım. Kızılay rozeti gördükçe heyecanlanıyor onun da bir kan 
bağışçısı olduğunu anlıyordum. Keşke diyordum;  Keşke herkesin 

Kızılay rozeti olsa… Şu andaki kadar bilinçli ve yoğun duygular olmasa 
da kendimi çok iyi hissedip huzur dolduğumu hatırlıyorum.

Yine bu dönemlerde Kızılay’ın okulumuzda açtığı ilkyardım kursuna 
katılıp, sertifika almıştım. Bir köy öğretmeni olarak işimize yarayacak bu 

bilgileri ve bilinci almamın etkilerini hayatımın bütün safhalarında 
yaşadım ve halen de yaşamaktayım. 

Ülkem İçin Kan Veriyorum” kampanyasında yer alıp kan bağışı 
yaptıktan sonra yıllar öncesi duyguları daha duyarlı, daha bilinçli 

hissetmem son derece mutluluk ve gurur vericiydi. 41 yıl sonra 
insanlara hayat vermenin moral ve huzuru ile ülkemin duyarlı 

bir yurttaşı olduğum bilinci mutluluğumun başlıca 
nedenlerinden oldu. Artık sağlıklı olduğum sürece 

3 ayda bir kan bağışçısı olarak bu mutluluğu 
devam ettireceğim.
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NASIL BILIRDINIZ?
John Lloyd, John Mitchinson
Cahillikler Kitabı’nın yazarından 

68 ünlü isme dair yeni bir 
kitap. Maymun besleyenler-

den, sahte kimliklerle insanları 
dolandıranlara kadar ünlülerin 
bugüne kadar hiç duyulmamış 

özelliklerinden bahsediliyor. 

ETKiNLiKLER

48 BizdenHaberler

KÜLTÜR SANAT

WHAT THE DOG SAW-
KÖPEĞIN GÖRDÜĞÜ

Malcolm Gladwell
Yazarın son kitabı ‘what the dog 
saw (Köpeğin Gördüğü)”son on 
yıl içerisinde The New Yorker 
dergisi için kaleme aldığı en iyi 

yazılarından oluşan seçmeceleri 
sunuyor. 

ANADOLU’NUN 
KAYIP ŞARKILARI

Nezih Ünen
Anadolu’nun Kayıp şarkıları 

gerçek hayatın içinde 
çekilmiş müzikal yapısıyla 

türünün ilk örneği bir 
sinema filmi.

SERSERI MAYINLAR 
Ferzan Özpetek 

Yönetmenin gerçek bir olaydan 
esinlenerek yazdığı ve yönettiği 

Mine Vaganti – Serseri 
Mayınlar’da, bir İtalyan ailesinin 

geleneksel kalıpların dışına çıkan 
çocuklarının, ne yöne gideceği 

kestirilemeyen öykülerini 
anlatıyor.

KiTAPLAR

Bugüne kadar 60’tan fazla ülkede,  
30 milyondan fazla ziyaretçiye ulaşan 
dünyanın en sıradışı sergilerinden biri 
olan ‘Body Worlds Orijinal Vücut 
Dünyası-Yaşam Döngüsü’ sergisi  
11 Haziran-17 Aralık 2010 tarihleri 
arasında Karaköy Limanı Antrepo 3’te 
sergilenecek. “Plastination” denilen bir 
yöntem ile çürümez hale getirilmiş olan 
200’den fazla insan bedeninin 
sergilendiği sergide, kaslar, damarlar ve 
organlar, yaşayan vücudun içinde olduğu 
gibi, bozulmamış haliyle sunuluyor. 

DVD’LER

Vehbi Koç Vakfı 
tarafından her üç 
yılda bir gerçek-
leştirilmesi planla-
nan Uluslararası 
Sevgi Gönül 
Bizans 
Araştırmaları 
Sempozyumu’nun 
ikincisi İstanbul 
Arkeoloji 
Müzeleri’nde tarih 
ve sanatseverlerle 
buluşuyor.  
21 Haziran’dan bu 
yana devam eden 
sempozyumun bu 
yılki konusu 

“Bizans Sarayı: İktidar ve Kültür Kaynağı”. 
Türkiye’deki Bizans mirası üzerine yapılan çalış-
maları her zaman destekleyen Sevgi Gönül’ün 
anısına düzenlenen sempozyumların ilki 2007 
yılında gerçekleşmiş ve “12.-13.Yüzyıllarda 
Bizans Dünyasında Değişim” konusu işlenmişti. 
Birincisinde olduğu gibi II. Uluslararası Sevgi 
Gönül Bizans Araştırmaları Sempozyumu 
Bildiriler Kitabı’da hazırlanarak Bizans konusuyla 
ilgilenenlerin ilgisine sunulacak. Sempozyum  
21 Eylül’e kadar devam edecek. 

SEVGI GÖNÜL BIZANS 
ARAŞTIRMALARI SANAT 
SEVERLERI AĞIRLIYOR

VÜCUDUN DILI

İstanbul’dakİ 
bİzans 

sarayları
•

byzantıne 
Palaces 

ın ıstanbul

21 Haziran - 21 eylül 2010
21 June - 21 September 2010

İstanbul arkeoloji Müzeleri
Istanbul Archaeological Museum

KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

René Block küratörlüğünde ve Melih 
Fereli dan›şmanl›ğ›nda gerçekleştirilen 
“‹stiklal Serüveni” güncel sanat sergi 
dizisinin 11.si Sarkis’e ve sanatç›n›n  
“Bir ‹kona” adl› yeni enstalasyonuna 
ayr›ld›. 3 Eylül-20 Ekim tarihleri aras›nda 
Yap› Kredi Kaz›m Taşkent Sanat 
Galerisi’nde yer alacak sergiyle beraber 
“Sarkis - Ondan Bize / From Him to Us” 

başl›kl› monografi Yap› Kredi Yay›nlar› taraf›ndan yay›mlan›yor. 
“Türkiye’de Güncel Sanat” monografi dizisinin on birincisi olan ve 
Sarkis’in k›z›, sanat tarihçisi Elvan Zabunyan taraf›ndan kaleme 
al›nan eser Türkçe ve ‹ngilizce yay›mlanacak. Monografide ayr›ca 
Evrim Altuğ’un Sarkis’le yapt›ğ› bir söyleşi de yer al›yor.

SERÜVEN ‘SARKIS’ ILE  
DEVAM EDIYOR
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S E R G ‹
7 May›s – 7 Kas›m 2010

Sadberk Han›m Müzesi
Piyasa Caddesi 25-29 
Büyükdere-‹stanbul
Tel: +90 212 242 38 13-14
Fax: +90 212 242 03 65
www.sadberkhanimmuzesi.org.tr

Çarflamba hariç hergün
10:00-17:00 aras›
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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.
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