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VEHBİ KOÇ’UN İZİNDE “Bir Olmak...”
Koç Topluluğu’nun değerli üyeleri,
Bildiğiniz gibi, 25 Şubat, Topluluğumuz ve Türkiye açısından değerli bir insanı,
Vehbi Koç’u kaybedişimizin yıldönümüydü… 15 senedir yokluğunu bir an bile
unutmadığımız ve yolundan yürümekten bir an bile vazgeçmediğimiz Vehbi Koç’u,
25 Şubat’ta gerçekleştirdiğimiz ve geleneksel hâle getirdiğimiz Vehbi Koç Ödülü ile
bir kez daha andık. Bu sene kültür alanında verilen ödülün sahibi, çağdaş müzik
çalışmalarına sağladığı katkı ile Prof. Dr. Filiz Ali ve büyük özverilerle kurduğu
Ayvalık Uluslararası Müzik Akademisi oldu. Kendisini bir kez daha tebrik ediyor,
başarılı çalışmalarının devamını diliyoruz.
Koç Topluluğu Üst Düzey Yöneticiler Toplantımızın 24’üncüsünü gerçekleştirdik.
Dünyadaki ve ülkemizdeki gelişmeleri değerlendirip, geleceğimizi en doğru biçimde
şekillendirmek için fikirlerimizi paylaştığımız toplantımızın, bu seneki temasını
“Bir Olmak” olarak belirledik.
“Bir Olmak” , Koç Topluluğu için özel anlamlara sahip. “Bir Olmak”; rekabet ve
dayanışma gibi Topluluğumuz için çok önemli olan, yaşamın iki ana boyutunu kapsıyor. “Dayanışma” penceresinden baktığımızda, birlik olmayı ve birlikten yarar sağlamayı anlatıyor. Kurucumuz merhum Vehbi Koç’un, Topluluğumuza aşıladığı tek
yürek olmayı ve birlik içinde aynı hedef için çalışmayı simgeliyor ki, 85 yıllık tarihimizde bu ilkenin izlerini kolayca sürmek mümkün.
‘Rekabet’ penceresinden bakınca ise, birinci ve en iyi olmayı çağrıştırıyor. İşte bu
kavramlar, Koç Topluluğu için vazgeçilmez unsurlara işaret ediyor. Koç Topluluğu
olarak bu kavramları derinlemesine sahiplenen ve benimseyen bir yapıda işlerimizi
yürütüyoruz. Bu yapıyı, kriz döneminde dahi sürdürülen istikrar ve başarılı iş sonuçlarıyla da açıkça görmek mümkün.
2010 yılında otomotiv şirketlerimizin Türkiye’nin otomotiv ihracatındaki payı
yüzde 49, üretimdeki payı ise yüzde 51 oldu. Dayanıklı tüketimde Arçelik yüzde
50’nin üzerindeki pazar payıyla liderliğini sürdürdü. Enerjide, Amerikan devi AES
ile gerçekleştirdiğimiz ortaklıkla farklı bir heyecan yaşarken, bankacılıkta Yapı
Kredi bir kez daha sektörün büyüme rakamlarının üzerine çıktı. Elbette bu
rakamların yakalanmasında, şirket çalışanlarımız ve bayilerimizin payı çok büyük
ve çok değerli. 2011 yılında birlikte daha da büyük başarılara imza atacağımıza
eminim. Bu amaçla sürdürdüğümüz Anadolu Buluşmaları’nın 18.’sini Hatay’da
gerçekleştirdik. Adana, Gaziantep, Hatay, Kilis, Mersin ve Osmaniye’den gelen
ve Koç adını başarıyla temsil eden 650 bayimizle bir araya geldik. Anadolu
Buluşmaları, Koç Topluluğu’nun vizyonunun bayilerimiz tarafından sahiplenilmesinde ve aldığımız geri bildirimlerle iş stratejilerimizin şekillenmesinde daima belirleyici olmuştur. Çünkü, Türkiye’nin dört bir yanındaki bayilerimiz ve çalışanlarımızla birlikte biz büyük bir aileyiz. Birbirimize olan bağlılığımız ve birlikteliğimiz bizi
güçlü ve farklı kılan yegane unsurdur.
Bu sayımızda da, Topluluğumuzun 85 yıllık köklü geçmişi, daima genç ve dinamik
yapısıyla elde ettiği başarıları yansıtan gelişmeleri keyifle okumanızı diliyorum.
Sevgi ve saygılarımla
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24. Koç Topluluğu Üst Düzey
Yöneticiler Toplantısı’nın bu
seneki ana teması, Topluluğun
değerlerini ve gelecek
hedeflerini tanımlayan
“1 Olmak” idi.

04

GÜNDEM

• VKV ve Ford Otosan’dan Gölcük’e
Armağan

bizim için var olmak 1 olmak demek

• MLMM Avrupa’da Ülkemizi Temsil Ediyor
• Arçelik Tasarım ve Tasarrufta Rakip
Tanımıyor
• Yapı Kredi Doğayı Korumaya Devam
Ediyor

22

“DENGELER DEĞİŞİRKEN
BİRLİK SAĞLAMAK ÖNEM
KAZANIYOR”

OLMAK

Ekonomi kuramcısı, düşünür, yazar, ekonomi
danışmanı Attali değişen dünya düzeninde
gerçekleşeceklere dair ipuçları verdi.

32

hiçbir şey 1 tesadüf değildi

ANADOLU BULUŞMALARI

18. Anadolu Buluşmaları, binlerce yıllık tarihe
sahip Hatay’da gerçekleştirildi.
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1 çok alanda

GELECEĞİN İŞ
DÜNYASINA NASIL
HAZIRLANMALI?

Fütürist Ufuk Tarhan, başlı başına birçok
zorluğu içinde barındıran iş dünyasının
geleceğiyle ilgili öngörülerini paylaşıyor.
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VEHBİ KOÇ’u, 15. ölüm
yıldönümünde saygıyla
anıyoruz

15 yıl önce kaybettiğimiz Vehbi Koç’u ölüm
yıldönümünde Vehbi Koç Ödülleri ile andık.
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ÜLKEM İÇİN’İN
KAHRAMANLARI

Ülkem İçin Projesi 2010 yılını başarıyla
kapatırken, bu başarıda büyük pay sahibi
olan Topluluk şirketleri ve Ülkem İçin Elçileri
de ödüllendirildi.
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SARAY GÖREN SON
OSMANLI: NESLİŞAH SULTAN
Üç kıtaya hükmetmiş Osmanlı
İmparatorluğu’nun hayattaki son sultanı
Neslişah Sultan…
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“OPET, STANDARTLARI
BELİRLİYOR”

52

NÖROPATİK AĞRIYA
AĞRI KESİCİLER FAYDA
ETMİYOR
Amerikan Hastanesi Ağrı Kliniği Şefi Doç.
Dr. Ömür Erçelen, gündelik hayatı önemli
ölçüde etkileyen ve iş kaybına neden olan
nöropatik ağrı konusundaki sorularımızı
yanıtladı.

Kardeşi Ahmet Başkal ile sahibi oldukları
Opet istasyonlarında Kayseri halkına
hizmet veren Latif Başkal, bu sektöre
çocukluğundan aşina.
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ADRİYATİK’TE
BİTMEYEN MASAL: VENEDİK

“FOTOĞRAFÇI ASLINDA
KENDİNİ ANLATIR”
Koç.net Genel Müdür Yardımcısı Gürbüz,
hobisi olan fotoğrafçılıkta ardı ardına ödüller
kazanıyor.

Genel Yayın Yönetmeni
Oya ÜNLÜ KIZIL
Sorumlu Yönetmen
Şeniz AKAN
Yayın Kurulu
Serkan ÜNAL
Seçil AKBUDAK

54

BUZUN ALTINDA REKOR
KIRAN TÜRK KIZI

19. Yüzyıl Rus Klasikleri Pera’da...

50

40

İmtiyaz Sahibi
Koç Holding A.Ş.
Adına
Turgay DURAK (Sahibi)

TÜPRAŞ Kırıkkale Rafinerisi TS Ar-Ge
Müdürlüğü Proses Başmühendisi Osman
Karan ‘masal diyarı’ dediği Venedik’i anlattı.

Avusturya’da Weissensee Gölü’nde buzun
altında dalan Şahika Ercümen 2001 yılından
beri milli takımda önemli başarılara imza
atıyor.
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VEHBİ KOÇ VAKFI VE OTOMOTİV

Vehbi Koç Vakfı ve Ford Otosan’dan
Gölcük’e Anlamlı Hediye
Vehbi Koç Vakfı ve Ford Otosan işbirliği ile Kocaeli Gölcük’te inşa ettirilen “Vehbi Koç Vakfı
Ford Otosan Kültür ve Sosyal Yaşam Merkezi” gerçekleştirilen törenle hizmete açıldı.

Vehbi Koç Vakfı Ford
Otosan Kültür ve Sosyal
Yaşam Merkezi’nin
açılışında onur konukları
kurdeleyi birlikte kestiler.

Vehbi Koç Vakfı Ford Otosan
Kültür ve Sosyal Yaşam
Merkezi’nin açılışı Sanayi Bakanı
Nihat Ergün, Kocaeli Valisi Ercan
Topaca, Büyükşehir Belediye
Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu,
Gölcük Kaymakamı Adem Yazıcı,
Gölcük Belediye Başkanı
Mehmet Ellibeş, Koç Holding
Şeref Başkanı ve Ford Otosan
Yönetim Kurulu Başkanı Rahmi
M. Koç, Vehbi Koç Vakfı Yönetim
Kurulu Başkanı Semahat Arsel,
Koç Holding ve Ford Otosan
Yönetim Kurulu Üyesi Ali Y. Koç
ve Ford Otosan Genel Müdürü
Nuri Otay tarafından yapıldı.
Merkezin açılışında konukları
Devrim Erbil’e ait resimlerden oluşan sergi karşıladı.
Bakan Nihat Ergün:
“Ford Otosan örnek
olmalı”
Açılış törene katılan Sanayi
Bakanı Nihat Ergün de konuşmasında bölgeye yaptığı katkılar
nedeniyle Ford Otosan’a teşekkür etti. Bakan Ergün, konuşmasını şöyle sürdürdü: “Seçim böl-

04

BizdenHaberler

gem olan Kocaeli’nde istihdam
yaratan, Kocaeli’nde ürettiği
araçları dünyanın dört bir yanına
gönderen sanayi devi Ford
Otosan, kendi alanında olduğu
gibi eğitime, kültür sanata verdiği önem ve sağladığı katkılarla
da lider oldu. Ford Otosan’ın,
bulunduğu bölgeyi dönüştürme
yolundaki çalışmalarının diğer
şirketlerimize örnek olmasını
diliyorum.”
Arsel: “Büyük şirketler öncü OLMALI”
Vehbi Koç Vakfı Yönetim Kurulu
Başkanı Semahat Arsel açılışta
yaptığı konuşmasına Ford
Otosan Kocaeli fabrikasının bölgeye sağladığı katkılara değinerek başladı. Arsel, 1998 yılında
temeli atılan tesislerle bölgenin
çehresinin değişmesine önderlik
edildiğine dikkat çekti. “Şimdi
sıra sanat ve spor konusundaki
önderliğe gelmiştir” diyen Arsel,
sözlerine şöyle devam etti:
“Şimdi başarı öykümüze yeni
bir sayfa ekleyerek, bu ideale
hizmet etmek amacıyla kurucu-

muz Sayın Vehbi Koç’un adını
verdiğimiz Ford Otosan Gölcük
Kültür ve Sosyal Yaşam
Merkezi’mizi açıyoruz.
Toplumun yaşam standardını
yükseltmek için üzerimize düşen
görevi yapmanın gururunu Ford
Otosan çalışanları ve bölge halkı
ile birlikte yaşıyoruz.”
Arsel konuşmasına şöyle
devam etti: “Büyük şirketler,
özellikle büyük sanayi kuruluşları,
faaliyette bulundukları yerlerde
öncelikle bölge halkının genel
ekonomik ve sosyal yaşantısına
olumlu katkıda bulunmalıdır.
Doğa sevgisi ve çevre hassasiyeti aşılamalı, kültür, sanat ve spor
alanlarında toplumu daha iyiye,
daha güzele doğru taşıyan bir
öncü görevi üstlenmelidir. Bu
anlayışla Ford Otosan, Vehbi
Koç Vakfı ile birlikte bölgede iki
adet okul yapmış, mesleki eğitimin gelişmesi amacıyla meslek
liselerine teknik laboratuarlar kurmuş, ekipman sağlamış, binalarını yenilemiştir. Bölgedeki birçok
sosyal faaliyetin içinde çalışanlarıyla birlikte yer almıştır. 2009

yılında 40. yılını kutlayan Vehbi
Koç Vakfımız ile kuruluşunun 50.
yılını kutladığımız Türk sanayinin
önde gelen şirketi Ford Otosan
işbirliğiyle bugün de Kültür ve
Yaşam Merkezimizi bölge halkının hizmetine açmaktan gurur ve
mutluluk duyuyoruz. “
Otay: “50 milyon TL
yatırım yaptık”
Ford Otosan Genel Müdürü
Nuri Otay, konuşmasında Ford
Otosan Kocaeli Fabrikası’nın
Gölcük’e olan katkılarını anlattı.
Gölcük’te geçirilen 10 yılda bölgeye toplam 50 milyon TL sosyal sorumluluk yatırımı yapıldığına ve bugün 8 bin 413 kişiye
istihdam sağlandığına dikkat
çeken Otay 5 kıtada 60’dan
fazla ülkeye Gölcük’te üretilen
araçların ihraç edildiğini ve 9 yıldır üst üste Türkiye otomotiv
sektörünün lideri olduklarını dile
getirdi ve ekledi “Bugün de,
toplumun kültür ve sosyal
yaşam standardını yükseltmek
için üzerimize düşen görevi
yapmanın gururunu yaşıyoruz.”

MLMM

Ford Otosan’dan
MLMM’ye Büyük Destek
Meslek Lisesi Memleket Meselesi Projesi’ne destek veren Ford Otosan, yan sanayi
şirketlerinin desteğiyle “3D koordinat ölçüm ve metalurjik muayene laboratuvarı” kurdu.
Ford Otosan’ın, yan sanayi
şirketlerinin desteğiyle kurduğu labaratuvar ‘Karamürsel
100. Yıl Teknik ve Endüstri
Meslek Lisesi’nde açıldı. Açılış
törenine katılan Koç Holding
Yönetim Kurulu Üyesi Ali Y.
Koç ve Ford Otosan Genel
Müdürü Nuri Otay burada
öğrencilerle bir araya geldiler.
Açılışta bir konuşma yapan Ali
Y Koç: “Bu laboratuvar otomotiv sektöründeki tüm oyuncular için kritik önem taşıyan
bir alanda, ‘üç boyutlu koordinat ölçüm ve metalürjik muayene teknisyenliğinde’ nitelikli
eleman yetiştirmeye ve gençlerimizin istihdamını artırmaya
hizmet edecek” dedi.
Ali Y. Koç: “Meslek
lisesi memleket meselesi dalga dalga yayılıyor”
Meslek Lisesi Memleket
Meselesi Projesi ile mesleki
eğitimin karşı karşıya olduğu

Ali Y. Koç, MLMM
Projesi ile başarılı bir
işbirliği modeli
oluşturulduğuna dikkat
çekti.

sorunların çözümüne katkı
sağlamayı hedeflediklerini
söyleyen Ali Y. Koç, tüm Koç
Topluluğu şirket ve çalışanlarının desteğiyle sektörel düzeyde bir işbirliği modeli oluşturduklarını hatırlattı. Projenin her
geçen yıl yeni projelerle desteklenerek gelişmesinden
büyük bir mutluluk duyduklarını ifade eden Ali Y. Koç, Ford

Otosan’ın kurduğu bu laboratuvarın sektörde örnek teşkil
ettiğini vurguladı.
bursiyerler tasarladı, FORD Otosan hayata geçirdi
Ali Y. Koç, üç yıldır gençlerin
mesleki ve teknik eğitim alanındaki becerilerini ve yaratıcılıklarını desteklemek üzere

proje yarışmaları düzenlediklerini belirtirken, Meslek Lisesi
Memleket Meselesi bursiyerlerinin ortaya çıkardıkları projelerin, iş dünyası ile okullar arasında ortak üretim platformları
oluşturduğunda başarılı
sonuçlar ortaya konduğuna
önemli bir örnek olduğuna dikkat çekti. Ali Y. Koç, “Bugün
açılışı yapılan laboratuvar da,
2010 yılı içinde düzenlediğimiz
yarışmada dereceye giren
Kocaeli Karamürsel 100. Yıl
Teknik ve Endüstri Meslek
Lisesi öğretmen ve öğrencilerinin tasarladığı ve ‘3 Boyutlu
Koordinat Ölçüm 3D-CMM ve
Metalurjik Muayene
Teknisyenleri Yetiştirme
Projesi’nin eseri” dedi.

MLMM Türkiye’yi
Avrupa’da Temsil Edecek
Meslek Lisesi Memleket Meselesi, Avrupa’da
Türkiye’yi temsil etme hakkı kazandı.
Avrupa Çalışan Gönüllülüğü
2011 Ödül Programı Türkiye
elemelerinde finale kalan
Meslek Lisesi Memleket
Meselesi, ülkemizi yurtdışında
temsil etme onurunu taşıyor.
Koç Holding’in Meslek Lisesi
Memleket Meselesi Projesi ile
finale kaldığı Avrupa Çalışan
Gönüllülüğü Ödül
Programı’nda; özel sektör

kuruluşlarından bir yandan
yürüttükleri projelerde çalışan
gönüllülüğünü sağlamaları;
diğer yandan da yürütülen
proje ile istihdam yaratılmasına olanak tanımaları bekleniyor. Program 2011 Avrupa
Gönüllülük Yılı çerçevesinde
Türkiye ile birlikte 22 Avrupa
ülkesinde yürütülüyor.
Avrupa Ödülleri’ni kaza-

nanlarının duyurusu, mart
ayında Londra’da gerçekleştirilecek olan Avrupa Kutlama
Töreni’nde yapılacak.

Meslek Lisesi Memleket Meselesi
Projesi özel şirketler ve eğitim
kurumları arasında başarılı bir iş
modeli örneği oldu.
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DAYANIKLI TÜKETİM

Arçelik’e YENİ Ödüller
Enerji Verimliliği Denince Arçelik

Tasarım Denince Arçelik

Enerji Bakanlığı tarafından bu yıl 11’incisi
düzenlenen ‘Sanayide Enerji Verimliliği Proje
Yarışması’nda Arçelik üç ödül birden aldı.

Arçelik hem Good Design ödülünü hem de
Türkiye’nin en prestijli ödüllerinden biri olan
Design Turkey ödülünü kazandı.

Endüstriyel işletmelerin uyguladığı enerji verimli ve çevreye
duyarlı proje ve teknolojilerin
ortaya çıkarılması; enerji verimliliği konusunda yeni ve benzer
çalışmaların teşvik edilmesi
amacıyla her yıl Enerji ve Tabii
Kaynaklar Bakanlığı tarafından
düzenlenen Sanayide Enerji
Verimliliği Proje Yarışmaları’nda
(SENVER) Arçelik, başvurduğu
tüm kategorilerde birincilik
ödülü almaya hak kazandı.
Ödül Töreni; İstanbul Enerji
ve Tabii Kaynaklar Bakanı
Taner Yıldız, TÜBİTAK Başkanı
Prof. Dr. Nüket Yetiş, Enerji

Verimliliği Koordinasyon Kurulu
Başkanı Yusuf Yazar ve Elektrik
İşleri Etüt İdaresi Genel Müdürü
M. Kemal Büyükmıhcı’nın katılımıyla gerçekleşti. Arçelik adına
ödülleri Arçelik Kurutucu
İşletmesi Yöneticisi Emin Bulak,
Buzdolabı İşletmesi Ürün
Direktörü Nihat Bayız ve
Bulaşık Makinesi İşletmesi Ürün
Direktörü Hakan Kozan aldı.
Arçelik’in ödül kazandığı
kategoriler: Sanayide Enerji
Verimliliğinin Artırılması Projeleri
(SEVAP), ‘Enerji Verimli
Endüstriyel Tesis (EVET)’ ve
‘Enerji Verimli Ürün (EVÜ) oldu.

“The Chicago Athenaeum”un
1950’den bu yana düzenlediği, kendi alanında inovasyon
ile tasarımın sembolü olarak
görülen ve dünyanın en prestijli ödülüllerinden “Good
Design”ın parlayan yıldızı
Arçelik oldu. Arçelik; teknoloji, estetik, kalite ve fonksiyonelliği mükemmel bir uyum
içinde buluşturan Blomberg
Domino Ocak Serisi,
Blomberg Anka Ankastre
Fırın, Grundig 40” Rom
Led TV ve Grundig 40”
Vision 8 Led TV ürünleri ile
Amerika’daki ‘The Chicago

Athenaeum’ (Mimari ve
Tasarım Müzesi) tarafından
verilen “2010 Good Design”
ödülünü almaya hak kazandı.
Arçelik ayrıca üç ürünüyle de
Türkiye’de düzenlenen
Design Turkey tasarım ödülüne layık görüldü. Arçelik
Ankastre Domino Ocak
Serisi ve Arçelik 4 Kapı
Joker Bölmeli Buzdolabı
“İyi Tasarım” ödülü alırken,
DesignUM firmasının Arçelik
için tasarladığı tost makinesi
de Design Turkey Üstün
Tasarım Ödülü’ne layık
görüldü.

fİnans

Yapı Kredi Doğayı Koruyor
Yapı Kredi, elektronik hesap
özeti talimatları alarak, özel
günlerde takvim ajanda gibi
kâğıt bazlı hediye üretimi yapmayarak ve gerçekleştirdiği
diğer kâğıt tasarrufu çalışmalarıyla son üç yılda 320 bin ağacın kesilmesini önledi. Bu
çalışmaların yanı sıra 2010 yılı
içinde gerçekleştirilen yazıcı
sistemi yatırımıyla genel
müdürlük binalarında yıllık 2,4
milyon sayfa kâğıdın tüketilme-
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si de önlenmiş oldu.
Yapı Kredi, doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımına
yönelik çalışmalarla birlikte gerçekleştirdiği fidan dikimleriyle
de Türkiye çapında toplam
256 bin ağaçlık ormanlar oluşturdu. Banka, bireysel ve KOBİ
müşterileri için hazırladığı Çınar
Mortgage, Çam, Meşe, Sedir,
Ardıç paketlerini alan müşterileri adına TEMA Vakfı aracılığıyla birer fidan dikti.

Yapı Kredi’ye EBRD’den
30 Milyon Euro Kredi
30 milyon Euro kredi küçük ve orta ölçekli
işletmelerin finansman ihtiyacı için tahsis edildi.
Yapı Kredi ve Avrupa İmar ve
Kalkınma Bankası (EBRD),
mikro, küçük ve orta ölçekli
işletmelerin finansmanına yönelik 30 milyon Euro tutarında,
beş yıl vadeli kredi anlaşması
imzaladı. Küçük ve orta ölçekli
işletmelerin finansman ihtiyacı
için tahsis edilen kredinin özellikle tarım sektöründeki firmalara kullandırılması planlanıyor.
Kredi anlaşmasıyla ilgili
değerlendirmede bulunan Yapı
Kredi Perakende Bankacılıktan
Sorumlu Genel Müdür
Yardımcısı Nazan Somer, dünyanın değişen ekonomik dengelerinde tarımın yeniden ön

plana çıktığını söyledi. Artan
emtia ve tarım ürünleri fiyatlarının bu alandaki yatırımları hızlandıracağına inandıklarını belirten Somer, şunları söyledi:
“EBRD ile imzaladığımız bu
anlaşma ile Türkiye’deki mikro
ve küçük ölçekli tarımsal işletmelere kredi desteği sunarak
sektöre yönelik özel girişimlerin
gelişmesine katkıda bulunmayı
hedefliyoruz. Önümüzdeki
dönemde tarımın artan önemine paralel olarak bu alanda
çağdaş ve verimli projelerin
hayata geçirilebilmesi için tüm
imkânlarımızla destek olmaya
devam edeceğiz.”

SAVUNMA SANAYİİ, DİĞER OTOMOTİV VE BİLGİ GRUBU

TürkTraktör’e Ödül
TürkTraktör, Uluslararası Kurumsal Yönetim
Zirvesi kapsamında düzenlenen törende ödül
alan şirketlerden biri oldu.
Türkiye Kurumsal Yönetim
Derneği tarafından düzenlenen ve önde gelen yönetim
liderlerinin katıldığı IV.
Uluslararası Kurumsal
Yönetim Zirvesi kapsamında
gerçekleştirilen “Kurumsal
Yönetim Ödülleri” töreninde,
Türk tarımına yön veren Türk
Traktör ve Ziraat Makineleri
A.Ş., “Kurumsal Yönetim
Endeksi’ne Dahil Olan İlk 5
Şirket” kategorisinde verilen
ödülün sahibi oldu.
Yönetim standartlarını adillik,
şeffaflık, sorumluluk gibi temel
ve doğru ilkelerin üzerinde inşa
etmiş 13 şirket, dördüncüsü
gerçekleştirilen Kurumsal
Yönetim Zirvesi kapsamında
düzenlenen ödül töreniyle
ödüllendirildi. TKYD Yönetim
Kurulu Üyeleri’nin jürilik görevini üstlendiği ödüller, beş ayrı
kategoride sahiplerini buldu.

Otokar’a
“İyi Tasarım
Ödülü”

Türkiye’deki tarım pazar payının yüzde 50’sinden fazlasına
sahip olarak, geliştirdiği yüksek performanslı ve kaliteli
tarım ürünleriyle Türk çiftçisine
ileri tarım teknolojilerini sunan
TürkTraktör, “Kurumsal
Yönetim Endeksi’ne Dahil
Olan İlk 5 Şirket” kategorisinde ödül aldı. Ödülü almak
üzere törene katılan
TürkTraktör Genel Müdürü
Marco Votta konuyla ilgili,
“Başarımızda, şirketimizin
yönetim prensiplerini
Kurumsal Yönetim İlkeleri’ne
göre düzenleyip, yönetim
standartlarımızda her zaman
en üst seviyeyi hedeflemiş
olmamızın katkısı çok büyük.
Bu nedenle Türk tarımına yön
veren bir şirket olarak, bu
ödüle sahip olmaktan mutluluk duyuyoruz” açıklamasını
yaptı.

Otokar, TURQUALITY
Programı dahilinde Dış Ticaret
Müsteşarlığı (DTM), Türkiye
İhracatçılar Meclisi (TİM) ve
Endüstriyel Tasarımcılar
Meslek Kuruluşu (ETMK) işbirliği İle düzenlenen “Design
Turkey Endüstriyel Tasarım
Ödülleri”ne, tasarımı ve fikri
mülkiyet hakları kendisine ait
olan Kent 290LF tipi şehiriçi
otobüsü ile katıldı. Kent
290LF, “Ulaşım ve Taşıma
Araçları” kategorisinde “İyi
Tasarım Ödülü”ne layık görülürken Otokar Genel Müdürü
Serdar Görgüç konuyla alakalı
şu açıklamayı yaptı: “İki yılda
bir yapılan Design Turkey’nin
ilk düzenlendiği 2008 yılında
da Doruk 190LE ile aynı ödülü
almaya hak kazandık. Aradan
iki yıl geçikten sonra bugün
bu ödülü ikinci kez almanın
gururunu yaşıyoruz.”

başlanan, Eylül 2009’da
kızağa konan, Haziran
2010’da denize indirilen
‘TCSG Dost’, 2011 yılının
Eylül ayında teslim edilecek.
‘TCSG Dost’ gemisinin ilk
seyir testi için RMK
Marine’den yapılan
açıklamada şöyle denildi: “İlk

Sahil Güvenlik Arama
Kurtarma Gemimiz ‘TCSG
Dost’un ilk seyrini başarıyla
tamamlamasının gururunu
yaşıyoruz. Sahil Güvenlik
Komutanlığı için inşa ettiğimiz
gemilerimizin üretiminde,
mümkün olan azami yerli katkı
payı kullanılmıştır.”

‘Tcsg Dost’,
İlk Seyir Testini
Gerçekleştirdi
Sahil Güvenlik
Komutanlığı için
üretilen TCSG Dost ilk
seyir testini başarıyla
tamamladı.
RMK Marine’in, Sahil Güvenlik
Komutanlığı’nın ihtiyacı
çerçevesinde Savunma
Sanayi Müsteşarlığı’nın
istediği 4 adet Sahil Güvenlik
Arama Kurtarma Gemisi
projesinin ilki olan TCSG Dost
ilk seyir testini gerçekleştirdi.
Projesi’ne 2008 yılında

Koçsistem’e
En İyi İş Ortağı
Ödülü
KoçSistem,
“2010 En İyi HP
Yazılım İş Ortağı”
ödülünü kazandı.
Barselona’da gerçekleştirilen
HP Yazılım Konferansı 2010
kapsamında düzenlenen ödül
töreninde; HP, Orta Doğu,
Afrika ve Akdeniz (MEMA)
bölgesinin en hızlı büyüyen iş
ortağı olması nedeniyle
KoçSistem’e En İyi HP Yazılım
İş Ortağı ödülünü verdi.
Ödül, HP Yazılım MEMA
Bölgesi Direktörü Anas
Jwaied tarafından, KoçSistem
Pazarlama ve Satış Genel
Müdür Yardımcısı Can Barış
Öztok’a verildi. Ödül töreni
sırasında konuşma yapan
Öztok, KoçSistem’in en
önemli iş ortaklarından biri
olan HP’den böylesine önemli
bir ödül almaktan duydukları
memnuniyeti dile getirdi.
Öztok sözlerine şöyle devam
etti: “HP ile uzun zamandır
sürdürdüğümüz iş ortaklığımız
neticesinde ortaya koyduğumuz sinerji, her yıl sektöre
önemli projeler ve örnek olabilecek başarı hikâyeleri
kazandırmamızı sağlıyor. Bu
güçlü iş ortaklığını, bu yıl
11.’si gerçekleşen zirve kapsamında verilen bu ödülü
almaya hak kazanan Türk firmalarından biri olarak ispatlamış olmanın mutluluğunu
yaşıyoruz.” HP Türkiye Genel
Müdürü Serdar Urçar konuyla
ilgili şunları söyledi: “Başarımız
uzun yıllar boyunca işbirliği
yaptığımız KoçSistem gibi
özverili iş ortaklarımıza dayanmaktadır. Bu ödül HP Türkiye
ekosisteminin, Türk firmalarının uluslararası gücünü göstermektedir.”

BizdenHaberler
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GÜNDEM
ENERJİ

Tüpgaz
Siparişleri
Artık
iPhone’dan
Aygaz, yeniliklerine bir
yenisini daha ekleyerek
hizmetlerini iPhone’a
taşıdı.
Aygaz kullanan tüketiciler artık
iPhone’larıyla tüpgaz siparişi
verebiliyor. Aygaz müşterileri,
iPhone’larına yükledikleri uygulamayla, yalnızca tüp siparişi vermekle kalmıyor, aynı zamanda
en yakın Tüpgaz Bayisi ya da
Aygaz Otogaz İstasyonu’nun
yerini öğrenebiliyor, ürün ve fiyat
bilgilerine ulaşabiliyor. Müşteriler
ayrıca, öneri ve şikayetlerini de
iPhone’daki Aygaz uygulamasıyla ilgili birimlere iletebiliyor.
iPhone kullanıcıları yeni uygulamayı “Aygaz”, “tüpgaz” ya da
“otogaz” gibi anahtar kelimeleri
kullanarak Apple Store’da bulup
telefonlarına indirebiliyor.
Uygulamanın iPhone’a yüklenmesinin ardından, bulunulan
yere göre en yakın bayi bilgisi
ekrandaki harita yardımıyla
görüntülenebiliyor. Uygulamayı
kullanan tüketiciler, tüpgazın
doğru ve güvenli kullanımıyla ilgili
bilgilere de erişebilirken, şikâyet
ve önerilerini de “iPhone’daki
Aygaz” kanalıyla iletebiliyor.
Öneri ya da şikâyeti olan tüketicileri, Aygaz Hizmet Hattı (AHH)
arıyor. Tüketicinin talebi ilgili birime hızla iletilerek yanıtlanıyor.

08

BizdenHaberler

Aygaz’dan
Bayi Çalışanlarına
Ferdi Kaza Sigortası
Aygaz, 81 ilde 1.400’den fazla tüpgaz bayisinde
çalışan ve her gün 100 bin eve hizmet götüren
3 bin bayi çalışanına 50. yıl armağanı sunuyor.
Aygaz, LPG Yetkili Personel
Belgesi’ne sahip olan bayi çalışanlarına Yapı Kredi
Sigorta’dan Ferdi Kaza
Sigortası sunuyor. Bu uygulamadan faydalanacak bayi çalışanları 1 yıl süresince Ferdi
Kaza Sigortası kapsamında
olurken; ani kazalarda ölüm,
sürekli sakatlık ve tedavi mas-

rafı olarak çeşitli teminatlar
sunuyor. Aygaz herkesin konforu için gereken enerjiyi omuzlarında taşıyan bayi çalışanlarına sunduğu bu güvence ile
teşekkür ediyor.
Aygaz, ayrıca Türkiye’nin
her yerinde tüm bayi çalışanları için 2008 yılından bu yana
“Mükemmel Hizmet ve

Güvenlik Eğitimi” veriyor.
Özel olarak tasarlanan Aygaz
Eğitim Otobüsü’nde, tüketicilere daha güvenli ve daha
yüksek kalitede hizmet verilmesi için bayi çalışanı abone
servis ve sipariş görevlilerinin
bilgi, beceri ve iletişim düzeylerinin geliştirilmesine yönelik
eğitimler veriliyor.

PERAKENDE

Geleceğin
Tasarımcıları
Ödüllendirildi
Koçtaş’ın düzenlediği
‘Koçtaş Ürünleriyle
İç Mekan Tasarım
Yarışması’ sonuçlandı.
Mimarlık fakültesi öğrencilerinin
katılımı ile gerçekleşen
‘Koçtaş Ürünleriyle İç Mekan
Tasarım Yarışması’nda dereceye girenler İTÜ Mimarlık
Fakültesi Taşkışla Kampüsü’nde
düzenlenen törenle ödüllendirildiler. Koç Holding Turizm, Gıda
ve Perakende Grubu Başkanı
Ömer Bozer ve Koçtaş Genel
Müdürü Alp Önder
Özpamukçu’nun katıldığı törene, jüri üyeleri başta olmak
üzere, yarışmaya başvuran
öğrenciler de katıldı.
Yarışmanın ödül töreninde
konuşan Özpamukçu,
“Gençleri ve onların yaratıcı
güçlerini desteklemeyi çok
önemsiyoruz” dedi.

Paro Yıldızlar Topluluğuna
Yeni Üye
Avustralya kökenli kadın giyim markası Forever
New, Paro ile işbirliğine girdi.
Türkiye’nin sektörler üstü ilk
müşteri sadakat programı ve
müşteri ilişkileri yönetimi platformu Paro’ya üye olan
Avustralyalı Forever New bu
işbirliğiyle; Paro programı
dahilinde müşterilerini tanıyacak, sadakat programını yürütebilecek, diğer markalarla
çapraz kampanyalar yapabilecek ve kampanyaların geri
dönüşlerini ölçümleyebilecek.
Üye işyerlerine güncel ve
sürekli gelişen CRM (Müşteri
ilişkileri Yönetimi) hizmeti
veren Paro, her geçen gün
artan üye sayısı ile hem tüketicilere hem de üye işyerlerine
kazandırmaya devam ediyor.
Kendi sadakat programını
hayata geçirmek isteyen firmalara çok daha hızlı, uzman
ve esnek çözümler sunan
Paro’nun, üye firmalarının

sayısı böylece 23’e ulaştı.
Forever New’ın Paro bünyesine katılması doğrultusunda açıklamalarda bulunan
Tanı/ Paro Genel Müdürü
Engin Oytaç, bu işbirliğinin her
iki marka için de değer yaratacağını vurguladı. Engin Oytaç,
“Forever New, Paro’nun
10 milyona yaklaşan üye sayısı, yılda 2500 kampanyası ve
3 milyonun üzerinde toplanan
yeni müşteri verisinden de
faydalanacak” dedi. Paro hakkında genel bir değerlendirme
yapan Engin Oytaç,
Türkiye’de ilk kez uyguladıkları
Paro programı ve gerçekleştirdikleri analizlerle dört yılda 10
milyonu aşan üye kart sayısına, toplamda 27 milyar liralık
ciroya ve 3 milyar liralık ilave
ciroya ulaşan öncü bir programa dönüştüğünü söyledi.

PERAKENDE

DÜZEY 35. YAŞINI KUTLADI
1975 yılında kurulan Düzey, 35. kuruluş yıldönümünü 2010 yılı boyunca
gerçekleştirdiği etkinliklerle kutladı.
Kurulduğu günden bu yana yurt çapında gıda
ve gıda dışı hızlı tüketim mallarının satış ve
dağıtımını yapan Düzey, 35 yılda Türkiye’nin
dört bir tarafına yayıldı. İstanbul, Ankara, İzmir,
Adana ve Antalya’da bölge müdürlükleri ve
depolarının yanı sıra distribütörleri ile büyümesini sürdürdü. Dolu dolu geçen bu başarılı 35
yılı, 2010 yılında ve 2011 yılı başında gerçekleştirilen etkinliklerle kutlayan Düzey, çalışanla-

rının motivasyonunun da artmasını sağladı.
Üst Düzey Yöneticilerin katıldığı kutlama yemeği, İstanbul Cumhuriyet Köyü’nde
düzenlen 35.Yıl Pikniği, Kuruçeşme Divan’da
gerçekleşen “Yerel Zincir Buluşmaları’” bu
etkinliklerin içinde unutulmayanlardan birkaçı
oldu. Organizasyonlarının temelindeki en
önemli ortak nokta ise eski ve yeni çalışanların
Düzey’e duyduğu bağlılık oldu.

3-6 Yaş Grubu
Birincisi
Duru Alkoç

35. Yıl Logo Yarışması
Sonuçlandı
35. yılı temsil edecek bir
logo arayışı Düzey çalışanlarının da yarıştığı bir heyecana dönüştü. Tat
Konserve çalışanlarının da
yarışmaya dahil edilmesiyle
birlikte 35. Yıl logosu için
heyecanlı bir çalışma başladı. Komite üyelerinin ve

yönetim kadrosunun oluşturduğu jüri için oldukça
zorlu geçen seçim süreci
sonrasında, birbirinden
güzel 400’ü aşkın logo
tasarımı arasından birinci
seçildi. Bu logo 2010 yılı
içerisinde Düzey ile ilgili
tüm mecralarda kullanıldı.

7-12 yaş grubu Birincisi
Cemre Su Yerdelen

Düzey Çalışan Çocukları
Resim Yarışması Düzenlendi
Düzey çalışanlarının
çocuklarının katıldığı resim
yarışması, 35. yıl etkinliklerinin en renklilerinden biri
oldu. Çocukların, yaşadıkları çevre ile ilgili duygu ve
düşüncelerini resim yoluyla
yansıtmalarını teşvik
etmek, resim sanatına ilgiyi arttırmak amacıyla
Haziran ayı içerisinde 3-6
yaş ve 7-12 yaş olmak

üzere iki ayrı yaş grubunda resim yarışması düzenlendi. 3-6 yaş grubunda
birinci Ticari Pazarlama
Yöneticis Doruk Alkoç’un
kızı Duru Alkoç olurken,
7-12 yaş grubunun birincisi İzmir Bölge Yöneticisi
Ahmet Yerdelen’in kızı
Cemre Su Yerdelen oldu.
Tüm katılımcılar da mansiyonla ödüllendirildi.

Düzey 35. Yıl Türk Sanat Müziği
Korosu Konser Verdi
Çalışmalarına Nisan 2010
ayı içerisinde başlanan ve
çalışanların gönüllü katılımı
ile oluşturulan Şef Alev
Erguner yönetimindeki Türk
Sanat Müziği korosu, sekiz

aylık çalışma sonrasında ilk
konserini Kadıköy Halk
Eğitim Merkezi’nde verdi. İlk
konserinde büyük beğeni
toplayan koro daha sonra
da konserlerine devam etti.

BizdenHaberler
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KAPAK

OLMAK

biz 1 bütünüz dünya devlerinden 1 iyiz
85 yıldır 1 likte yenilmeziz ortak 1 güç
ortak 1 akıl hiçbir şey 1 tesadüf değildi
1 çok alanda 1 inci adımları biz attık
çoğaldıkça 1 leştik 1 likte güçlüyüz
hiçbir şey 1 den 1 e olmadı ortak 1 bilinç
bizim için var olmak 1 olmak demek
85 yıldır 1 likte sonsuzuz
10
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Koç Topluluğu Üst Düzey Yöneticiler Toplantısı’nın bu seneki ana
teması olarak, “1 Olmak” kavramı seçildi. Bir olmak, birlik olma
ruhunun yarattığı sinerjiyi ve yaptığımız her işte birinci olmayı
simgeliyor.

Koç Topluluğu Üst Düzey Yöneticiler Toplantısı’nın
24.sü “1 Olmak” teması çerçevesinde gerçekleştirildi. Toplantıda Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı
Mustafa V. Koç ve ardından Koç Holding CEO’su
Turgay Durak, 2010 yılı değerlendirmelerini, 2011
ve sonrası için topluluk stratejilerini paylaştılar.
Toplantının iki de özel konuğu vardı. Konuklardan
ilki hem yatırımcılık hem de hava fotoğrafçılığı alanlarında üst düzeyde bir uzman olan Robert B.
Haas, diğeri ise ekonomi kuramcısı, düşünür, yazar
ve saygın bir ekonomi danışmanı olan Jacques
Attali idi.

Koç: “1 olmak topluluk içi sinerjiyi
en üst seviyeye getirmeyi simgeliyor”
Toplantının ilk konuşmacısı olan Mustafa V. Koç
konuşmasına, “1 olmak” kavramının, Topluluğun
faaliyetlerinde her zaman “bir numara” olması ve
“birliği”, yani Topluluk içi sinerjiyi en yüksek seviyeye getirebilmeyi simgelediğini ifade ederek başladı.

Koç, bu kavramların geçmiş yıllara ve 2011’e bakıldığında ne kadar önemli olduğunun daha da iyi
anlaşıldığının altını çizdi. Koç, konuşmasına dünya
ve Türkiye’deki ekonomi politikaları, mevcut durum
ve gelecek projeksiyonu ile bunlar doğrultusunda
belirlenen stratejik hedeflere değinerek devam etti.
2009 yılı sonu ve 2010 yılı başlarında üzerinde en
çok tartışılan senaryoların krizden çıkışa ilişkin olduğunu hatırlatan Mustafa V. Koç, gelişmiş ülkelerin,
bazı yorumcuların beklediği çift dipli resesyonu
2010 içinde yaşamadığını, ABD’nin ve AB’nin yavaş
da olsa büyümeyi başardığını ancak problemli ülkelerin kurtarılmasının maliyeti ve Euro’nun geleceği
üzerine yapılan yorumların Avrupa’da kötümser bir
havanın dolaşmasına neden olduğuna değindi.
Koç, ABD ve AB’nin daha uzunca bir süre yavaş
büyüme, yüksek işsizlik ve borç krizi gibi tehditlerin
etkisi altında kalmaya devam edecek gibi gözüktüğünü ifade etti.
Her şeyden önce küresel ekonomik büyümeyi
sürükleyenin gelişmekte olan ülkeler olduğunu belir-

BizdenHaberler
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DOSYA

Turgay Durak, 24. Koç
Topluluğu Üst Düzey
Yöneticiler Toplantısı’nda
2010 yılını değerlendirdi ve
2011 hedeflerini paylaştı.

ten Koç, gelişmekte olan ülkelerin tedbir
arayışını hızlandıran bir faktörün de ABD
Merkez Bankası’nın ikinci bir parasal genişleme kararı olduğunu ifade etti. Bunun
küresel likidite artışına paralel risk iştahının
da artması, varlık fiyatlarının yükselmesi,
yeni balonların oluşması ihtimaline yol açma
değerlendimelerine değindi. Ayrıca düşük
maliyetli kredilerin artması, ekonomilerin
ısınması, sıcak paranın gelişmekte olan
ülkelere akarak bu ülkelerin paralarını güçlendirmesi ve ihracatta rekabet gücünü
azaltması gibi konuların birdenbire küresel
ekonomi gündeminin üst sıralarına taşındığını belirtti.

Kur savaşları ve kendi gemisini
kurtarma eğilimi tehlikesi
Avrupa’daki kemer sıkma politikalarının toplumsal tepkilere yol açmasının yanı sıra
2010’un 2011’e bıraktığı en kötü mirasın “kur
savaşları” olduğunu belirten Mustafa V. Koç,
konuşmasında Çin’e de değindi. Koç, toplumsal yapısı, nüfusu ve geçirdiği değişim
nedeniyle sürekli istihdam yaratmak zorunda
olan Çin’in bunun için iç tüketimi teşvik
etmek yerine ihracat sektörlerini canlı tutmakta ve ulusal parasının değerini baskı altına
alarak rekabet gücü kazanmakta ve sürekli
büyümekte olduğunu söyledi. Çin yönetiminin
de, işsizliğe, bir anda dalga dalga büyüyebilecek bir iç politik kıpırdanmaya tahammülü
olmadığından ekonominin aşırı ısınması riskini
uzun süre göze aldığını belirtti.
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Dünyanın ilk 10 ekonomisinden
biri olması beklenen ülkemizin
en büyük Topluluğu olmaya
devam edebilmek için gereken
vizyonu, stratejileri, yatırımları,
teknolojileri, yönetim
modellerini şimdiden düşünüp
planlamak gerekir.

Çin’in kur savaşlarındaki rolünün bir
benzerini de Avrupa içinde Almanya’nın
oynadığını ve ihracat sektörüne yüklenirken, iç piyasada tasarrufu elden bırakmama ve Euro’nun değerlenmesinden rahatsız olacağını ortaya koyan tutumuna
değindi. Avrupa’da yeni ayrışmalar yaşanıp
AB’nin sorgulanması noktasına kadar gelinebileceğine dair bilinmezlere de değinen
Koç, özetle, küresel politika sahnesinde
ekonomiyi olumsuz etkileyebilecek bir
“kendi gemisini kurtarma” eğilimi bulunduğunun altını çizerek bu tutumun yansımalarının 2010’un son çeyreğinden itibaren
başladığını belirtti.

çoğaldıkça

Diplomaside aktif, ekonomide
güçlü bir Türkiye

Ülkemiz 2020-2050 arasında 10.
büyük ekonomi olacak

Mustafa V. Koç, 2011’de Türkiye’nin,
gerek komşularıyla olan ilişkilerinde,
gerekse AB müzakerelerinde, tıkanan
bazı kanalları yeniden açması, bölgede
kemikleşmiş bazı sürtüşmelerin ortadan
kalkması, Türkiye’nin iki dünyaya da
hakim bir oyuncu olması anlamına geleceğinin üzerinde durarak, Türkiye’nin
ekonomik performansı ile de tüm dünyada ilgi çekmeye devam edeceğini belirtti.
Büyümenin biraz düşmesi, enflasyonun
hafif hızlanmasının beklenebileceğini ifade
ederken en azından ilk altı ayda, tüketici
güveninin yüksek, iç tüketimin hareketli,
yatırımların devamlılık taşıdığı bir ekonomik
ortam öngördüğünü belirtti. Bunun da, yüksek cari açığın ve sıcak paranın yaratacağı
endişelere rağmen, ülkemizin yüksek büyüme hızını yakalayan ülkeler arasında kalacağı
anlamına geldiğini söyledi.
Mustafa V. Koç, diplomaside aktif,
ekonomide güçlü bir Türkiye’nin, dünya
sahnesindeki yerini gitgide daha fazla
kendisinin belirleyebileceğinin altını çizdi.

Bugün dünyanın 16. büyük ekonomisi olan
Türkiye’nin bu büyüme hızıyla 2020-2050
yılları arasında 10. sıraya kadar yükselebileceği yönündeki tahminleri hatırlatarak
bunun için mevcut milli gelirin en az ikiye
katlanması gerektiğine, alt yapıdan, enerjiye, insan kaynaklarından sermayeye düşünülmesi gereken pek çok şey olduğuna
değinen Koç, fırsatlar kadar sorumluluklar
da getiren böyle bir ortamda dünyanın ilk
10 ekonomisinden birinin en büyük
Topluluğu olmaya devam edebilmek için
gereken vizyonu, stratejileri, yatırımları, teknolojileri, yönetim modellerini şimdiden
düşünüp planlamak gerektiğini ifade ederek
konuşmasını bitirdi.

leştik

Durak: “Krizi güçlü nakit
seviyesiyle karşılayarak
avantaj sağladık”
Koç Holding CEO’su Turgay Durak ise,
Koç Topluluğu’nun bugün 11 bin bayi,
acente, satış sonrası hizmet servisleri ve
860 banka şubesi ile çok geniş bir dağıtım
ağına sahip, çalışanları, bayileri ve tedarikçileriyle birlikte her anlamda gelişim sağlayabilecek, yaptıklarıyla iz bırakabilecek bir
büyüklüğe ve itibara sahip olduğunu ifade
etti. Durak ayrıca, çok kapsamlı müşteri
sadakat programları ve birebir pazarlama
faaliyetleri yürüten ve yılda ortalama 60
milyon alışveriş verisinin girildiği, 10 milyon
müşteriyi aşan geniş veritabanıyla yaratılan
katma değere ve yurt dışında 178 ülkeye
ihracat yapıldığına değindi.

Enerji Sektörü Hareketleniyor
Koç, 2010 yılının son Ekonomi
Koordinasyon Kurulu’nda 2011 için yapılan yaklaşık 132 milyar dolarlık ihracat
hedefi ve yüzde 6.8’i aşacağı tahmin edilen büyümenin 2010’dan devralınan
olumlu miras düşünülürse gerçekçi
hedefler olduğunu ifade etti. Bununla birlikte Topluluk olarak emtia fiyatlarında ve
kurlarda oluşabilecek balon ve dalgalanmalara dikkat edilmesi, özellikle enerji
fiyatlarındaki değişimin yakından izlenmesi, maliyet kontrollerinde titiz olunması ve
döviz borçlanmalarına da dikkat edilmesi
gerektiğini belirtti. Koç, enerji sektörünün
altını özellikle ulusal planda çizerek 2010
yılında gerçekleşen birleşme, satın alma,
ortaklık ve özelleştirmelerin, 2011’de bu
sektörün çok hareketli bir yıl yaşayacağını
ortaya koyduğunu ifade etti.
Koç, büyürken verimliliği ihmal etmemek,
maliyetleri kontrol altında tutarak daha fazla
öz kaynak yaratabilmek, ihracata odaklanırken inovasyonu rekabet gücü hâline getirmek, mevcut pazarların sağladığı avantajları
değerlendirirken, alternatif pazar arayışlarını
ihmal etmemek gerektiğini konusunda da
tavsiyelerde bulundu.

“BİR OLMAK”, “BİRLİK OLMAK”,
“BİRİNCİ OLMAK”
Turgay Durak: “Bu yıl toplantının teması olan ‘Bir olmak’, yaşamın iki
önemli boyutunu kapsıyor : Rekabet ve dayanışma.”
“Dayanışma penceresinden bakınca “bir” olmak bize “birlik” olmayı ve birlikten
yarar sağlamayı çağrıştırıyor. Farklı alanların ve iş birimlerinin birbirine
katkısından başlayan ve ortak kampanya çalışmalarından satınalmaya kadar pek
çok alana yayılabilen “Bir olma / birlik olma anlayışı”… Rekabet tarafından bakınca
da “bir” olmak bize “birinci” olmayı çağrıştırıyor. Her bireyin kendi yaptığı işte “en
iyi” olma çabası, her “iş birimi”nin kendi alanında mükemmeli yakalaması ve
şirketlerin sektörlerinde liderlik basamağına tırmanması… Koç Topluluğu’nun bu
kavramları derinlemesine sahiplenecek ve benimseyebilecek bir yapısı var. ”
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Durak, 2010 yılını dünya ve Türkiye
ekseninde değerlendirmesinin ardından
Topluluğun performansı hakkında bilgiler
verdi. Durak, 2008’de uç vermeye başlayan
krizden çok önce odaklanma stratejisi başlatılmış ve varlık değerleri en üst seviyedeyken
çıkış kararı alınan şirket hisselerinin satılması
sayesinde, Topluluğun krizin en sert dönemini, güçlü nakit seviyesi ile karşılayarak, başarıyla atlatabildiğini de sözlerine ekledi.

Koç Holding, piyasa değeri
en yüksek holding
Durak, sektörler bazında Topluluk şirketlerinin performansını açıkladıktan sonra şöyle
devam etti: “Bu yıl toplam 2 milyar TL yatırım yapan ve 5 bin kişiye yeni iş alanı açan
Koç Topluluğu’nun sağladığı doğrudan
istihdam 73 bin kişiye ulaştı. Ülkemizin

Topluluk krizin en sert
dönemini, güçlü nakit seviyesi
ile karşılayarak, başarıyla
atlattı.

toplam ihracatının yaklaşık yüzde 10’unu
Koç şirketleri gerçekleştirdi.”
İMKB-100 endeksi dolar bazında yüzde
21 artış gösterirken, Koç Holding’in piyasa
değerinin yüzde 65 artışla 12 milyar Dolar
seviyesine yükselerek en yüksek piyasa
değerine sahip holding olduğuna da değinen Durak, Holding’in piyasa değerinin net
aktif değerine göre iskonto oranının, 2010

sonu itibarı ile sıfırlandığını ve bunun da bir
holding şirketi için olağanüstü bir durum
olduğunu ifade etti. Durak sözlerine şöyle
devam etti: “Diğer halka açık şirketlerimizin
de çoğunluğunun piyasa değerleri
İMKB’nin ve sektörlerinin üzerinde artış
gösterdi. Bu performansın neticesinde,
Koç Topluluğu şirketlerinin İMKB’deki toplam piyasa değeri içerisindeki payı 2009
sonunda yüzde 13 iken, 2010 sonunda
yüzde 15’e yükseldi.”

Strateji Belgesi yeni fırsatlar
ve sorumluluklar getiriyor
Başarılı iş sonuçlarına ulaşılmasının sağlanmasındaki özverili ve gayretli çalışmalarından
dolayı yöneticilere teşekkür eden Durak,
konuşmasının devamında IMF’nin dünya
ülkelerinin büyüme hedeflerine değindi.

2010’DAN 2011’E KOÇ TOPLULUĞU
2010’da artan hareketliliği en iyi
şekilde değerlendiren Koç
Topluluğu, 2011’e güvenle
bakıyor. CEO Turgay Durak 24.
Koç Topluluğu Üst Düzey
Yöneticiler Toplantısı’nda,
Topluluğun performansını ve
hedeflerini değerlendirdi.

Otomotivde

2010 yılında beklentilerin çok
üzerinde bir performans göstererek yüzde 32’lik artış ile rekor
büyüklüğe ulaşan Türkiye otomotiv pazarında Ford Otosan yüzde
15.5’lik pazar payı ile sektöründe

lider olurken, Tofaş, yüzde 13.8’lik
pay ile ikinci sırayı aldı. İhracatta
Ford Otosan yüzde 30, Tofaş
yüzde 16 artış sağladı. İki şirketin
toplam ihracatı 5 milyar doları
aştı. Otokar toplu taşıma araçları
pazarında yüzde 41’lik pazar
payını yakaladı. Türk Traktör
2010’da yüzde 170 büyüyen
pazarda yüzde 50’nin üzerindeki
payını korudu. Koç Topluluğuna
bağlı otomotiv şirketlerinin
Türkiye’nin otomotiv ihracatındaki payı yüzde 49, üretimdeki
payı ise yüzde 51 oldu.
Ford Otosan’da ilk versiyonu
2012’de üretime geçecek olan
yeni Transit için 2011-2014
döneminde 480 milyon Euro
yatırım yapılacak. Bunun önemli
bir kısmı 2011’de gerçekleştirilecek. Tofaş’ta mevcut modellerin
üretimi önümüzdeki dönemde
devam edecek. 2011 yılında, Opel
için Doblo üretimi dahil, toplam
145 milyon Euro yatırım harcaması bütçelendi.

Dayanıklı Tüketimde

Beyaz eşyada iç pazar yüzde 7
büyürken, Arçelik yüzde 50’nin
üzerinde pazar payı sahibi olma-
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yatırımların yanı sıra, hedef
pazarlarda yeni kapasite yatırımı
veya şirket alımına yönelik çalışmalara da hız verilecek.

Enerjide

ya devam etti. Yüzde 19 büyüyen
TV pazarında da liderliğini sürdürdü. Arçelik’in konsolide yurt
dışı satışları Euro bazında yüzde
9 artış gösterdi; özellikle Batı
Avrupa’da önemli pazar payı
artışları elde etti. Batı Avrupa
genelindeki payı yüzde 4.8’den
5.3’e yükseldi. İngiltere’de pazar
payı yaklaşık 2 puan artışla
yüzde 16.4’e yükseldi. Bu ülkede
buzdolabında birinci, beyaz eşya
genelinde ikinci oyuncu konumuna geldi.
Arçelik’in Türkiye ve yurtdışındaki tesislerinde yeni model ve
kapasite artış yatırımları sürüyor.
Bu alana, 2010’da olduğu gibi,
2011’de de yaklaşık 160 milyon
dolar yatırım yapılacak. Mevcut
tesislerde gerçekleştirilecek bu

Koç Topluluğu enerji sektöründe
2010 yılını çok önemli bir ortaklıkla tamamladı. Aralık ayı
başında Amerika’lı AES ile elektrik üretimi ve dağıtımı alanında
birlikte faaliyet göstermek üzere
yüzde 50-50 ortaklık anlaşması
imzalandı. 2011’de önemli potansiyel yatırım alanlarından biri
elektrik üretimi olacak. AES ile

biz

IMF’nin yüzde 4.2, AB’de yüzde 1.5,
ABD’de yüzde 2.3, Çin’de ise yüzde 9.6
gibi büyüme oranları öngördüğü 2011 yılı
hedeflerini hatırlatan Durak öncelikle, 2001
krizinden 2008’e kadar yılda ortalama yüzde
6.8’lik bir oranla kesintisiz büyüyen ülkemizin son krize rağmen büyüme trendinin
oturduğunu ve 2011’de de bu eğilimin süreceğine dair işaretler olduğunu söyledi ve
uyardı. Küresel piyasalara entegre olan
Türkiye ekonomisinin dış konjonktürdeki
olumsuz gelişmelerden etkilenmesi olasılığının gözardı edilmemesi gerektiğini söyleyen
Durak, bu unsura özellikle dikkat çekti.
Durak sözlerine şöyle devam etti: “Yılın
ilk ayında açıklanan Türkiye Sanayi Strateji
Belgesi’nde orta ve yüksek teknolojili ürünlerde Avrasya’nın üretim üssü olma hedefiyle belgedeki yedi öncelikli sektörün
dördü, Topluluğun faaliyet alanlarında.

birlikte önümüzdeki 4-5 yıllık
dönemde 3 bin mw seviyesinde
ilave kapasiteye sahip olunması
hedefleniyor. 2011’de bunun ilk
adımlarını hayata geçirmek
üzere yatırım alternatifleri
değerlendirilecek. Yeni santraller inşa ederek veya satın alarak,
300 mw’dan 3 bin mw kurulu
güce çıkmayı ve pazarın lider
oyuncularından biri olmak
hedefleniyor.
2010’da Tüpraş, 200 milyon
dolarlık yatırım ve 2.7 milyar
dolarlık ihracat yaptı, kârlılık
hedeflerini yakaladı. Aygaz grubu
yüzde 30 düzeyindeki pazar
payını korudu. Opet 277 milyon
dolar yatırım yaptı ve pazar payı
artışını sürdürerek yüzde 17 paya
ulaştı. THY-Opet havacılık
yakıtları şirketi, 75 milyon dolarlık yatırımla 38 havaalanında,
THY başta olmak üzere diğer
havayolu firmalarına da hizmet
vermeye başladı. Tüpraş’ta ise
motorin üretim kapasitesini
artırmaya yönelik “residuum
upgrading” projesi çalışmaları
devam ediyor. İlk siparişlerin
2011 içerisinde verilmesi, projenin 2014 yılında ve yaklaşık 2

85 yıldır

bizim için
var olmak

3 Trilyon Euro’luk
düşük karbon ekonomisi

olmak
demek
Bunlar, otomotiv, beyaz eşya, elektronik ve
gıda. Ayrıca finansman, enerji ve bilgi teknolojileri konuları da, yatay politika alanlarının kapsamına giriyor. Bu konjonktürde,
Türkiye’nin en büyük özel sektör kuruluşu
olarak bize hem büyük fırsatlar, hem de
önemli görevler düşüyor.”

milyar dolar maliyetle tamamlanması hedefleniyor.

Konuşmasında teknoloji ve yenilikçilik
yönetimi üzerinde de duran Durak,
AB Komisyonu’nun 2010 yılı Ar-Ge
harcamaları raporunda, Koç Holding’in
AB dışı ülkeler arasında 118 milyon
Euro’luk konsolide harcaması ile 355’inci
sırada ve Türkiye’de bu alanda lider
olduğu bilgisini verdi. Ayrıca çevre ve
sürdürülebilirlik konusunun ön plana
çıkmasıyla dünyada yaklaşık 3 Trilyon
Euro’luk büyüklüğe ulaşan bir düşük
karbon ekonomisi oluştuğunu belirten
Durak, ülkemizde de alınması planlanan
önlemler ve kısıtlamalar, İMKB’da
sürdürülebilirlik endeksi, karbon pazarı
oluşturulması konusunda çalışmaların
sürdürülmekte olduğu bilgisini vererek

performans gösterdi. Öz kaynak
kârlılığında yüzde 29.8 ile birinci. Topluluğun kombine vergi
öncesi kârının yüzde 40’ını sağladı. Yapı Kredi Bankası, 60 yeni
şube açmayı, mevduatta yüzde
21, kredi hacminde yüzde 25 ve
toplam varlıklarda yüzde 19 ile
sektörün üzerinde büyüme hızları elde etmeyi hedefliyor.

mağaza sayısını 26’dan 30’a, toplam satış alanını ise 137 binden
165 bin metrekareye çıkarttı.
Gelecek dönemde 50 milyon
dolar yatırımla mağaza sayısının
38’e çıkarılması planlanıyor.
Turizm alanında ise Divan
Elmadağ Oteli, 46 milyon dolar
yatırımla bu yıl devreye girecek.

Turizm ve
Perakendecilikte

RMK Marine 2008 yılında başladığı ve Türk özel sektör tarihinin
en büyük muharip gemi projesi
olan SGAK projesi kapsamındaki dört gemiden ikisini takvime
uygun şekilde 2010 yılı içinde
denize indirdi. 300 milyon
Euro’nun üzerindeki projenin ilk
gemisi bu yıl, son gemisi ise 2012
sonunda teslim edilecek.

Ev geliştirme perakendeciliği
pazarında liderliğini pekiştiren
Koçtaş, 2010 yılında toplam

bütünüz

Finans ve Bankacılıkta

Bankacılık sektöründe Yapı
Kredi Bankası, 2010’da bir kez
daha sektörün büyüme rakamlarının üzerine çıktı. Mevduatta
sektör yüzde 16, Yapı Kredi
yüzde 21 büyüdü. Kredilerde
sektör ile paralel yüzde 24 büyüme sağladı. Toplam varlık artışında ise sektörün yaklaşık
yüzde 15’lik performansına karşılık Yapı Kredi yüzde 20’lik bir

Savunma Sanayiinde
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karbon emisyonu, sürdürülebilirlik
yönetimi, enerji verimliliği çalışmalarını en
üst düzeyde gerçekleştirmek için ortak
çalışmaların sürdürüldüğünü ifade etti.
Durak, birçok Topluluk şirketinin 2010
yılında bu alanda geliştirdikleri ürün ve
projelerle çeşitli ödüller aldığını da
hatırlattı.

Müşteri, bayi ve çalışan
memnuniyetinde 1 olmak
Durak, sözlerinin devamında hem mevcut
başarı çizgisini sürdürülebilir hâle getirmek, hem de Topluluk vizyonunu hayata
geçirmek için önemli bulduğu unsurları
hatırlatırken ilk olarak müşteri memnuniyeti üzerinde durdu. 8 yıldır yapılan müşteri memnuniyeti araştırmalarının gelişim
adına faydalarını dile getiren Durak, bayi
memnuniyetine verilmesi gereken önemin
de üzerinde durdu. Ayrıca gerek Topluluk
şirketlerinin ve markalarının itibarını,
gerekse “Koç” markasının itibarını sürekli
yükseltmek yönündeki gayretlerin de sürdürülmesi gerektiğini ifade eden Durak,
“Koç” markasının gücünden, “güven
veren lider” algısından mümkün olduğu
kadar çok yararlanılması gerektiğinin de
altını çizdi.
Bugün hem çalışan profili hem de şirketlerin aradığı yetkinliklerde vizyon, strateji, yaratıcılık ve esnekliğin öncelik kazandığını söyleyen Durak, çalışan memnuniyetine verilen önem kapsamında 2010
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yılında, İnsan Kaynaklarında farklı süreçlerin devreye alındığını ve Topluluk bünyesinde tespit edilen hızlı yükselme potansiyeline sahip, 35 yaş altında, üst düzey
yönetici adayı olabilecek 57 genç lider
adayına yönelik özel gelişim programları
hazırlandığını belirtti. Ayrıca çalışanların
tüm Topluluk şirketlerindeki açık pozisyonlara başvurabildiği Koç Kariyerim iç
ilan sisteminin de 2010’da devreye aldındığı bilgisini veren Durak, Koç Topluluğu
öğrenme ve gelişim planlama sistemi
Koçakademi’nin baştan aşağıya yenilendiğini ve 2010’da yaklaşık 11 bin beyaz
yakalı çalışan için gelişim planlaması yapılıp eğitimler verildiğini ifade etti.
Turgay Durak, 2011 yılında Topluluğun
85. Kuruluş Yıldönümü olduğunu hatırlattı
ve Topluluğun kurucusu merhum Vehbi
Koç’un inancı ve vizyonuyla başlayan bu
yolculukta Türkiye’nin ekonomik ve siyasi
açıdan en zorlu dönemlerinde omuz
omuza çalıştığı çok değerli mesai arkadaşlarıyla başarıya ulaştığını ifade etti.
Durak, birlik ve beraberlik kültürünün de
mimarları olan tüm eski yöneticileri minnetle anarak ve herkes adına teşekkürlerini sunarak sözlerini tamamladı.

Kuşbakışıyla dünyayı
görüntüleyen fotoğrafçı:
Robert Haas
Turgay Durak’ın ardından kürsüye hem
yatırımcılık hem de hava fotoğrafçılığı

alanlarında üst düzeyde bir uzman olan ilk
konuk konuşmacı Robert B. Haas geldi.
1983-2010 yılları arasında, Dallas’taki
Dr. Pepper Company, The Seven-Up
Company, Sybron International, Nebraska
Book Company, AMN Healthcare gibi bir
dizi önemli şirket satınalması operasyonunu yürüten Haas Wheat & Partners’ın
Yönetim Kurulu Başkanlığını yürüten
Haas, Aralık 2010’da, Goldman Sachs ve
Haas Wheat & Partners’ın ortaklığı ile
kurulmuş bir yatırım şirketi olan New
MainStream Capital’in Stratejik Danışma
Komitesi başkanlığı görevine getirildi.
Aynı zamanda uluslararası alanda tanınan bir fotoğraf sanatçısı olan ve aralarında National Geographic tarafından basılan
beş kitabın da bulunduğu dokuz çalışmalık bir dizinin yazarı ve fotoğrafçısı olan
Haas, konuşmasını ağırlıklı olarak fotoğrafçı şapkasıyla yaptı. Hava fotoğraflarıyla
dünya çapında birçok önemli sergide ve
yayın organında yer alan Haas, daha önce
efsanevi diplomat Richard Holbrooke,
ünlü gazeteci Fareed Zakaria gibi isimlerin, Avrupa’nın önemli devlet görevlilerinin
konuşmacı olarak olarak katıldığı bir konferansta konuk olmanın önemli bir fırsat
olduğunu ifade etti ve Mustafa V. Koç ile
benzer noktalarına değinerek sözlerine
başladı.
Yatırımcılık kariyerinin ardından farklı bir
hayalin peşinden giderek fotoğrafçılığa
başladığını anlatan Haas, bir zamanlar
okumuş olduğu, “Hayallerimizin peşinden
gidersek kendimizi değiştiririz, kendimizi
değiştirirsek dünyayı değiştiririz”, sözünden feyz aldığını anlattı. Haas, 25 yıldır da
yoğun çaba ve inanılmaz bir şansın birleşimiyle iş hayatında pek çok hayalinin
düşündüğünden çok daha erken gerçekleştiğine ve ardından fotoğrafçılık kariyerinin peşine düştüğüne ve bugünlere geldiğine değindi.

Robert Haas, hava
fotoğrafçılığında, yapmaya
çalıştığı şeyin dünyayı bir
bütün yani “bir” olarak görmek
olduğunu ve meselelerin de
böyle bakarak aşılacağının
altını çizdi.

tünüz
Tek bir kare yayınlatma
hayalinden fotoğraf kitabına...
İlk fotoğraf makinesini 1994 yılında,
47 yaşındayken alıp Afrika’da bir kaç
safariye katıldıktan sonra belki biryerlerde
birkaç fotoğrafının yayınlanabileceği hayalleri kuran Haas, National Geographic ile
çalışma şansını nasıl yakaladığını anlattı.
Tüm fotoğrafçıların tek bir kare fotoğrafının
yayınlamasının en büyük hedefi olduğu
National Geographic’in 8 yıl önce hava
fotoğraflarıyla ilgilenerek kendisiyle görüşmek istemesiyle Afrika’da çektiği fotoğrafları içeren “Tanrıların Gözüyle” kitabının
dünya çapında 17 dilde yayınlanmasıyla
maceranın başladığını dile getirdi. Bu kitabın ardından Latin Amerika’da çektiği hava
fotoğraflarını toplayan ve 17 dile çevrilen
Akbabanın Gözüyle kitabının geldiğini ve
Kuzey Kutbu, Alaska, Kuzey Kanada,
İzlanda, Grönland, Norveç, İsveç,
Finlandiya’yı kuşbakışı görüntülediğini
anlatırken hayallerinin nasıl gerçekleşebilmiş olduğuna dikkat çekti.
Fotoğrafçılık kariyeri boyunca elde ettiği
telif ücretlerini kâr amacı gütmeyen vakıflara
ve doğal hayatı koruma amaçlı kurumlara
bağışlayan ve 2002 yılında Birleşmiş Milletler
Çevre Programı ve WILD Vakfı tarafından
yok olma tehlikesiyle karşı karşıya olan türler
ve çevre konularındaki katkıları dolayısıyla
ödüllendirilen Haas, konuşmasının devamında iş adamlığı ile fotoğrafçılık kariyerini karşılaştırdı, benzerliklerini ve farklılıklarını anlattı.
Çektiği hava fotoğraflarından örnekleri içeren
bir slide gösterisi de paylaşan Haas, hava
fotoğrafçılığının insana doğanın muhteşemliğini nasıl özümsettiğini ifade etti.
Geçmişte, dünyayı iyiye ya da kötüye
doğru değiştiren Gandhi’ler ve Hitler’ler
olduğunu, bugünse karşılaştığımız küresel
meselelerin bireylerce kontrol edilmenin
ötesine geçtiğinie dikkat çeken Haas, farklı

kültürlerin farklı milletlerin sınırları aşarak
ortak sorunlar konusunda işbirliği yapması
gerekliliğine değindi. Hava fotoğrafçılığında
kendisinin yapmaya çalıştığı şeyin de dünyayı bir bütün yani “bir” olarak görmek
olduğunu ve meselelerinde böyle bakarak
aşılacağının altını çizdi. Konuşmasının
sonunda bir olma konseptine, Koç
Topluluğu, İstanbul ve Türkiye ile ilgili izlenimlerini paylaşan Robert Haas böylece
konuşmasını tamamladı.

Ödül törenlerinde duygulu
anlar yaşandı
Öğleden sonra programı En Başarılı
Koç’lular Ödül Töreni’yle başladı. Ardından
“Ülkem İçin” Projesi Bayi ve Şirket ödülleri
verildi. Program 20. ve 25. Yıl Hizmet
Ödülleriyle devam etti. Günün en duygulu
anları ise Vehbi Koç Vakfı Ödüllerinin, bağışçı şirketler, Ford Otosan, Tüpraş, Arçelik,
Yapı Kredi ve Aygaz’a burslu öğrenciler
tarafından takdim edilmesi oldu. Bol ödüllü
toplantının son konuşmacısı ise ekonomi
kuramcısı, düşünür ve yazar, saygın bir ekonomi danışmanı olan Jacques Attali idi. Kısa
süre önce de Fransa Cumhurbaşkanı
Nicolas Sarkozy tarafından Fransa’nın
Büyümesini Teşvik Komisyonu’nun başkanlığına aday gösterilen Attali’nin, izleyen sayfalarda detaylarını bulacağınız konuşmasının
ardından kürsüye gelen Mustafa V. Koç kısa
bir değerlendirme konuşması yaptıktan
sonra katılımcıları 30 ve üzeri yıllar hizmet
ödüllerinin de verileceği akşam yemeğine
davet ederek herkese teşekkür etti.

Profesyonel hava fotoğrafçısı olan
Haas, National Geographic
dergisinde fotoğrafları
yayınlanan özel sanatçılardan
bir tanesi

BizdenHaberler
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VEHBİ KOÇ VAKFI’NA BAĞIŞTA
BULUNAN TOPLULUK
ŞİRKETLERİ DE ÖDÜLLENDİRDİ
Vehbi Koç Vakfı’ndan burs alan başarılı öğrenciler
Koç Topluluğu şirketlerine ödülleri takdim ettiler.
“Ülkem Varsa Ben de Varım” felsefesiyle
ülkemizin sadece ekonomik değil sosyal
kalkınmasında da sorumluluk alan Koç
Topluluğu, sosyal sorumluluk bilinci çerçevesinde yürüttüğü çalışmaları, Avrupa’nın
bugün sayılı vakıflarından olan, Türkiye’nin
ilk özel vakfı Vehbi Koç Vakfı’nın faaliyetleri
ile de destekliyor. Vehbi Koç Vakfı kurulduğu günden bu yana eğitim, sağlık, kültür ve
sanat alanlarında ülkemize ve toplumumuza
değer katmaya devam ederken, yeni nesillerin başarılı birer birey hâline gelmesi için de
var gücüyle çalışıyor.
24. Koç Topluluğu Üst Düzey Yöneticiler
Toplantısı’nda gerçekleştirilen ödül törenlerinden birisi de üç ulusal ve dört uluslararası ödül
ile başarısını tasdik eden Vehbi Koç Vakfı
adına düzenlendi. Vehbi Koç Vakfı’na
destek sağlayan şirketlerin ödüllendirildiği tören Koç Topluluğu’nun
sahip olduğu sosyal sorumluluk
bilincini de bir kez daha gözler
önüne serdi.
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VKV, Vehbi Koç’un vizyonuyla
değer yaratıyor
Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı
Mustafa V. Koç, yaptığı konuşmada merhum Vehbi Koç’un adına kurduğu vakfın
Resmi Senedi’nin tanzim ve tasdiki esnasında, Vehbi Koç Vakfı’nı Türk Milleti’ne bir
bağış olarak gördüğünü belirtmiş olduğunu
hatırlattı ve kendi deyişiyle: “Ebedi müddet
olarak kurmak için vakfı günün icaplarına
daha seyyaliyetle uyabilecek bir varlık” ile
ilişkilendirmek istemiş olduğunu belirtti.
Mustafa V. Koç, bu sözleri şöyle açıkladı:
“Farklı sektörlerdeki farklı ölçeklerdeki şirketlerimizin yaratacağı sinerji ve bertaraf
edeceği riski göz önünde bulundurarak
vakfımızı holding hisseleri ile kurmuştur.
Onun bu vizyoner öngörüsüyle yapılandırdığı vakfımız yıllar içinde şirketlerimizin omuzlarında yükselmeye devam etmiştir.”
Vehbi Koç Vakfı Genel Müdürü Erdal
Yıldırım ise önce Vehbi Koç Vakfı tarafından

bilinç

Cumhuriyet’in 75. yılı vesilesiyle 8 yıllık eğitime destek vermek amacıyla Türkiye’nin değişik bölgelerinde inşa ettirilen ve “Yap, Devret,
Sahip Çık” ilkesi benimsenerek sonradan Milli
Eğitim Bakanlığı’na devredilen Koç İlköğretim
Okullarına dikkat çekti. Yıldırım, 2006’da
İstanbul Beyazıt Ford Otosan İlköğretim
Okulu, 2007’de Kocaeli Ford Otosan
İlköğretim Okulu, 2008’de Diyarbakır Bağlar
İlköğretim Okulu Restorasyonu ve Diyarbakır
Kayapınarı İlköğretim Okulu ile okul sayısının
17’ye çıkarıldığına değindi.

Bağışçı İlk 5 Şirkete Ödül Verildi
Tamamen Koç Topluluğu şirketlerinin yaptığı
bağışlarla 20 milyon dolara ulaşan bütçenin
yarısına yakınının kullanıldığı bilgisini de
veren Yıldırım, kalanının da önümüzdeki yıllarda harcanacağını bildirdi ve 8 bin bursiyer
arkadaşları adına en çok bağış yapan Ford
Otosan, Arçelik, Tüpraş, Yapı Kredi ve
Aygaz’a ödüllerini takdim etmek üzere Vehbi
Koç Vakfı bursiyerlerinden üç öğrenci temsilcisini sahneye davet etti. Aygaz ve Yapı ve
Kredi Bankası’nın ödülünü İstanbul Remzi
Bayraktar Ticaret Meslek Lisesi Bilişim
Teknolojileri bölümünde 12. sınıfta okuyan
Fatma Nimet Yıldırım, Tüpraş ve Arçelik’in
ödüllerini ise Koç Özel Lisesi son sınıf
öğrencisi olan Erdal Yulu verdi.
Vehbi Koç Vakfı adına Vakfa en çok bağış
yapan Ford Otosan’ın ödülünü de Türkiye’de
üstün zekâlılara eğitim veren ilk ve tek okul
olan Ford Otosan İlköğretim Okulu’nda birinci sınıfta özel bir eğitim gören Nil Arıca verdi.
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En Başarılı Koçlular Ödülü’ne bu yıl 6 proje layık görüldü. Tüpraş - Tiyatro
Kulübü de En Başarılı Koçlular Özel Ödülünü almaya hak kazandı.

BEYAZ YAKA

Tüpraş
MAVİ YAKA

Tüpraş
Proje Adı:
Tiyatro Kulübü
Proje Katılımcıları:
Akif Ak, Aykut Baştürk, Dilek Yılmaz, Erdinç Gönülalan,
Gökhan Boztepe, Göksel Gökçe, Hörüşen Karabıyık,
Oğuz Bülent Özcan, Onur Keskin,Saadet Soyulmaz,
Veysel Leblebicioğlu, Zeynep Biçer Öztür

Proje Adı:
Ell (Enerji Yoğunluğu Endeks) Değerinin Düşürülmesi
Projesi
Proje Katılımcıları:
Ahmet Alkın, Ahmet Hazım Yiğit, Arda Yıldırım, Arif
Cumcu, Bünyamin Kılınç, Çağrı Savaşan, Erhan Oğuş,
Erhan Yağar, Erkan Modoğlu, İhsan Yılmaz, İlksen
Önbilgin, İlyas Çelik, Murat Kolbaşı, Mustafa Tavukçuoğlu,
Pınar Çağdaş Duran, Semih Memişoğlu, Sertan Cansu,
Sinan Girgin, Teoman Selimoğlu, Volkan Demirtaş
MAVİ YAKA

Aygaz
Proje Adı:
Hurda ve Tamir Tüpü Hazırlama Makinesi
Proje Katılımcıları:
Ali Kemal Eker, Erdal Fuat Tüzün, Murat Döğer, Özgür
Erdem

BEYAZ YAKA

Tüpraş
Proje Adı:
Dizel Kükürt Giderme Ünitesi - Verim Artırma Projesi
Proje Katılımcıları:
Bünyamin Kılınç, Erhan Yağar, Ersen Ertaş, Özgürcan
Karadağ, Selen Peker, Tuncer Gök, Ufuk Kantar, Yeşim
Köprülü
MAVİ YAKA

Arçelik
Proje Adı:
Buzdolabında Poliüretan Boşluklarını Gideren File Çalışması
Proje Katılımcıları:
Ali Civancık

BEYAZ YAKA

Opet
Proje Adı:
Opet’in Türkiye Müşteri Memnuniyeti Endeksi 2010
Yılı Verilerine Göre Akaryakıt İstasyonları
Kategorisinde Sektör Ortalamasının Üzerinde Puan
Alarak Üst Üste 5. Kez Birinci Olmasındaki Çalışmalar
Proje Katılımcıları:
Ayşenur Aydın, Burçin Sözütok, Duygu Günel, Gülbin
Barlas, Gül Aslantepe, Hande Deniz, Mehmet Alpinanç,
Miray Şahbaz, Orçun Yamak, Şennur Öztür
MAVİ YAKA

Tofaş
Proje Adı:
Y Doblo Kalite İyileştirme Projesi
Proje Katılımcıları:
Ahmet Çıbık, Aytaç Arslantaş, Bünyamin Sönmez,
Hasan Pehlivan, İsmail Özcan, Kamil Korkmaz, Kerim
Terim, Mustafa Bekil, Sadullah Aydın, Süleyman
Aydoğdu

BAŞARIMIZIN İTİCİ GÜCÜ
OLAN YÖNETİCİLERİMİZE
TEŞEKKÜRLERİMİZLE...
24. Koç Topluluğu Üst Düzey Yöneticiler
Toplantısı’nda, Topluluğa uzun yıllar
emek vermiş yöneticilere hizmet ödülleri
takdim edildi.
“1 Olmak” temalı 24. Koç Topluluğu Üst Düzey Yöneticiler
Toplantısı’nda, Koç Topluluğu’nda 20, 25, 30, 35 ve 40 yılını dolduran
değerli Topluluk yöneticileri de ödül adılar. Hizmet ödül törenlerinin
gerçekleştirildiği toplantıda Koç Holding CEO’su Turgay Durak, varlıklarıyla, öngörüleriyle, bilgi ve tecrübeleriyle başarımızın itici gücü olan
yöneticilerine Koç Topluluğu adına teşekkür etti ve şöyle devam etti:
“85 yılda, çok değerli yöneticilerimizin omuzlarında yükselen Koç
Topluluğu, Türkiye ekonomisi için, toplumumuz için, paydaşları ve
çalışanları için daima “BİR” olmuş ve olmaya da devam edecektir. Öte
yandan farklı sektörlerdeki tüm şirketlerimizin “BİRLİK” olma ruhu ile
yarattığı sinerji, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da bize güç
verecektir.” Koç Holding CEO’su Turgay Durak daha sonra, Koç
Topluluğu’nda çalışan yöneticilerin 20. ve 25. Yıl Hizmet Ödüllerini
takdim etti. 30 ve üzeri Yıllar Hizmet Ödülleri ise akşam programı sırasında Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa V. Koç tarafından
takdim edildi.

KUDRET ÖNEN
Koç Holding A.Ş., Savunma Sanayi, Diğer Otomotiv
ve Bilgi Grubu Başkanı

EMİNE ALANGOYA
Koç Holding A.Ş., Muhasebe Direktörü

EMRE GÖRGÜN
Koç Holding A.Ş., Endüstri İlişkileri Koordinatörü

CENGİZ KABATEPE
Ford Otosan A.Ş., Genel Müdür Yardımcısı,
Satınalma

OLGUN ALTUNTAŞ
Entek Elektrik Üretimi A.Ş., Genel Müdür
Yardımcısı, İşletmeler ve Teknik

RECEP TUNCAY SELÇUK
Ford Otosan A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı,
Finansman

ADNAN TÜFEKÇİ
Arçelik A.Ş., Ürün Direktörü, Pişirici Cihazlar

AHMET ŞATIROĞLU
Ford Otosan A.Ş., Genel Müdür Yardımcısı,
Toplam Kalite

ERNUR MUTLU
Ford Otosan A.Ş., Genel Müdür Yardımcısı,
Ürün Geliştirme

İSMAİL HAKKI SAĞIR
Arçelik A.Ş., Genel Müdür Yardımcısı,
Üretim ve Teknoloji

ALİ KEMAL METE
Zer Merkezi Hizmetler ve Ticaret A.Ş.,
Mali İşler Direktörü
ALİ ÖZKAN
Düzey A.Ş., Genel Müdür Yardımcısı, Mali İşler
İHSAN ÇATMANER
Arçelik-LG Klima A.Ş., Üretim ve Lojistik Direktörü
MUSTAFA BAKIRCI
Otokar Otomotiv ve Savunma Sanayi A.Ş.,
Genel Müdür Yardımcısı, Tank ve Zırhlı Taktik
Araçlar
TÜLİN BETİR
Setur A.Ş., Genel Müdür Yardımcısı, Turizm

AHMET İHSAN CEYLAN
Arçelik A.Ş., Tedarik Zinciri Direktörü
DENİZ KÖSEOĞLU
Tüpraş Genel Müdürlük, Finansal Raporlama
Müdürü
FERDA ERGİNOĞLU
Koç Holding A.Ş., Finans Koordinatörü
GÜVEN ÖZYURT
Ford Otosan A.Ş., Genel Müdür Yardımcısı,
Malzeme Planlama ve Lojistik
HASAN BASRİ AKGÜL
Otokar Otomotiv ve Savunma San. A.Ş.,
Genel Müdür Yardımcısı,
Pazarlama ve Satış

MURAT BÜYÜKERK
Arçelik A.Ş., Satış Direktörü, Afrika, Ortadoğu,
Türki Cum.
TAMER SOYUPAK
Tat Konserve Sanayii A.Ş., Genel Müdür
Yardımcısı, Mali İşler
TURGUT KARABULUT
Arçelik A.Ş., Arçelik Satış Direktörü
TURHAN ÇELTİKÇİOĞLU
Tofaş Türk Otomobil Fabrikası A.Ş., Satış Sonrası
ve Yedek Parça Direktörü
ZEKİ ERDAL ŞİMŞEK
Tofaş Türk Otomobil Fabrikası A.Ş.,
Kalite Direktörü

HAYDAR YENİGÜN
Ford Otosan A.Ş., Fabrika Müdürü
BizdenHaberler
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Attali: “Türkiye’nin 15 yıl
içinde Eurozone ve AB’ye
katılmı gerçekleşmezse
Avrupa batacaktır. İşte
Avrupa’nın önündeki
aşılması gereken en büyük
zorluklardan biri de budur.”
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“DENGELER DEĞİŞİRKEN
BİRLİK SAĞLAMAK
ÖNEM KAZANIYOR”

Ekonomi kuramcısı, düşünür ve yazar Jacques Attali, 24. Koç Topluluğu Üst Düzey
Yöneticiler Toplantısı’nın konuk konuşmacılarından biriydi.
Politik ve ekonomik olarak bir çok patlamanın yaşandığı, dengelerin bozulduğu, yer
değiştirdiği, hatta kalktığı bir dünyada, Üst
Düzey Yöneticiler Toplantısı’nın bu seneki
teması olan “Bir Olmak” kavramının önemine
değinen Jacques Attali, birlik tesis edilmesi
gereken yedi alan ve bu alanlarda birlik sağlamak için yol tariflerinde bulundu ve Bizden
Haberler Dergisi’nin sorularını yanıtladı.

KÜRESEL DÜNYA HÜKÜMETİ İHTİYACI
24. Üst Düzey Yöneticiler Toplantısı’nda
yaptığı konuşmada tehdit altında ve geri
dönülmez şekilde değişen ve dolayısıyla birliğin şart olduğu alanlardan ilkinin dünyamız
olduğuna ve bencillik, bireysellik ve miyopluk nedeniyle küresel iklim değişikliği felaketinin gözardı edildiğine dikkat çeken Attali,
ekoloji meselesi için ciddi bir küresel hükümet ihtiyacına değindi. G20’nin kesinlikle bir
hükümet olarak addedilemeyeceğini ve ihtiyaç duyulan küresel hükümetin şimdi kurul-

mazsa felaket bir krizden sonra kurulmak
zorunda kalınacağını ifade eden Attali sözlerine şöyle devam etti: “İnsanoğlunun devasa
şekilde büyümesi politik sistemlerde büyük
bir gelişim ve değişim yaratacak. Büyüme
dengeli ve düzenli olmalı. Şu an yoksulluk
sınırının altında yaşayan 2 milyar insan var.
Dünya Bankası’nın tahminlerine göre 30
sene sonra dünya nüfusu 7 milyardan 9 milyara tırmanacak. 9 milyarlık dünya nüfusunun ise 4 milyarı yoksulluk seviyesinin altında yaşıyor olacak. Bu tür uçurum ve eşitsizlikler varken birlik olarak yaşamamız mümkün değil.”

AVRUPA MESELESİ

İNSANLIK BİR OLARAK ALGILANMALI

ULUSAL BİRLİK SAĞLANMALI

Attali, birlik sağlanması gereken ikinci alanla
ilgili olarak, her insanın, her erkek ve kadının
eşit olduğunu, bu nedenle yaşayan her
insana karşı eşit davranmamız gerektiğine
değinerek bütün insanlığın bir olarak algılanması gerektiğinin altını çizdi.

Latin Amerika, Afrika, Avrupa ve dünyanın
her yerinde, bazen demokrasi talepleriyle
bazense zengin kesimin fakir kesimin sorumluluğunu üstlenmek istememesinden ötürü
ulusal sistemlerin parçalanmasının risklerine
değinen Attali, dördüncü önemli meselenin

Üçüncü mesele olarak ise ulusal borca değindi. Attali sözlerine şöyle devam etti: “Ulusal
borç çok önemli bir sorun. Yunanistan ve
İrlanda’dan sonra şimdi İspanya da hedef
oldu. Avrupa bu birlik içinde yeterli gelişimleri
sağlamıyor. Federal bütçeye geçiş, tek para
biriminden öte tek bütçe. Amerika’da olduğu
gibi Avrupa hazine bonoları gibi sistemlere,
gerçek bir politik varlığa sahip olmazsa
Avrupa yıkılır ve eski dünya düzenine döneriz.
İşte bu yüzden Avrupa’yı bu ülkeleri de kapsamak üzere büyütmeli ve ilerletmeliyiz.”

GELECEĞE IŞIK TUTAN EKONOMİST
Jacques Attali, kısa süre önce Fransa
Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy tarafından
Fransa’nın Büyümesini Teşvik Komisyonu’nun başkanlığına da aday gösterildi.
1981- 1991 yılları arasında François
Mitterand’ın özel danışmanlığını yapan,
1990 yılında Avrupa İmar ve Kalkınma
Bankası’nın ilk başkanı olan Attali, halen
uluslararası bir danışmanlık firması olan
A&A’in yönetim kurulu başkanlığını yürü-

tüyor. Aynı zamanda mikrofinansman sektörüne odaklanarak yoksullukla mücadele
için internetten yararlanan ve kâr amacı
gütmeyen uluslararası bir kuruluş olan
PlaNet Finance’in de kurucusu ve başkanı
olan Jacques Attali, 1984 yılında yeni teknolojilere ilişkin Avrupa’nın temel programı
olan Eureka’yı kurmuştu. Jacques Attali,
son dönemde Paris’te Conseiller d’Etat
(Danıştay üyeliği) görevinde bulundu ve

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri’ne nükleer silahlanma konusunda danışmanlık
yaptı. 1989’da Bangladeş’teki büyük çaplı
sellerle mücadele amacıyla bir uluslararası
eylem programı da başlatan Attali, bir
danışman ve akademisyen olarak küreselleşmenin etkileri, değişen dünya düzeni,
jeopolitik meseleler ve Avrupa’nın geleceği
konularına önemli yorumlar getiriyor.
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ulusal birlik olduğunu ifade etti. Attali yüzyıl
içinde kurumsal düzeni olmayan, Avrupa’sı
olmayan 1000 milletin varlığının yaratacağı
kaosu öngörerek sosyal dokunun geliştirilmesi için hak, sosyal eşitlik ve sosyal hareketlilik sağlanarak her vatandaşın, her ulusta
aynı haklara sahip olmasının sağlanmasının
gerektiğine dikkat çekti ve aksi halde çok
büyük bir tehdit doğacağının altını çizdi.

KÜRESEL BENCİLLİK
Aşılması gereken beşinci mesele olarak bireysel özgürlüğün değer olarak yükselmesinin,
ekonomi dünyasında herkesi bencil ve sadakatsiz olmaya ittiğini ifade eden Attali, bir
kurumda sadakat yaratmak için neden olması
gerektiğine değindi ve şöyle devam etti:
“İleride bütün kurumlar öyle bireyselleşecekler
ki her kişi, her ekonomik kişi, her işçi kendi
işvereni ve işçisi olacak, herkes kendi kendine
bir kurum olacak ve diğerleriyle sadece belli
işlemler için geçici birlikler kuracak ve uzun
süreli ilişkiler yaratılamayacak. Yeni teknolojiler

ve internet dünyasında olay budur. Bence
bireysel yeteneklerin geçici olarak buluşmalarıyla oluşan ve hissedarların sadakatini yaratamayan bir kurum yaşayamaz. İşte önümüzdeki zorluklardan biri de herkesin sadece kendini düşündüğü küresel bir bencillik.”

BİREYLERİN BİRLİĞİ
Birçok ülkede kadın erkek eşitliğinin tesis edilemediğine ve bunun üzerinde durulması
gereken altıncı mesele olduğuna dikkat
çeken Attali, birlik tesis edilmesi gereken en
önemli, en derin, anlaması ve yüzleşmesi en
önemli olan yedinci meselenin ise bireylerin
birliği olduğuna şu sözlerle dikkat çekti: “Bu
dünyadaki kimliklerimize baktığımızda vatandaşız, işçiyiz, tüketiciyiz, birikimciyiz, sevgiliyiz, ebeveyniz, ayrıca rüyalarımız var.
Ekonomik değerlere bakarsak tüketici olarak
ucuz ürünleri seçiyoruz ve bu seçim aslında
üreticinin ve işçinin gereksinimlerini öldürüyor.
Çünkü tüketici olarak bizim için en mantıklısı
ithal malları almak. Ayrıca en önemli değerin

bireysel özgürlük olduğu bu dünyada bir işverene, bir ürüne, hatta bir kişisel ilişkiye sadakat göstermemiz için bir neden yok. Hepimiz
birbirimizle çelişen, değişen kişisel isteklerden
oluşan gruplaşmalar içindeyiz. Oysa yoksulluk
ve ızdırap o kadar çok ki... Hepimiz birbirimizi
kurtarmalıyız. Bu yapboz içinde birliğimizi
sağlamalıyız ve bu kolay değil.”

BİRLİK SAĞLAMAK İÇİN YOL TARİFLERİ
Attali konuşmasının devamında bütün bu
problemlerin çözümü için gerekli 7 tarif üzerinde durdu. Attali, geri kazanılması ve
korunması gereken ilk prensip olan özsaygı
olmadan ulusal, kurumsal veya bireysel birlik
hissi yaratılamayacağını da dile getirdi. İkinci
boyut olarak geçmişte kim olduğumuzu
anlamanın önemine değinerek tarihini bilmeyen bir ulusun birlik içinde olmasının mümkün olmadığını, bir kurum olarak bütünlüğü
sağlamak için de kurumun geçmişini bilmenin şart olduğunu vurguladı.Zamanla olan bu
ilişkinin ikinci etabının ise vizyon olduğunu

“Avrupa, ortak mali uygulamalara geçmeli”

Jacques Attali, 24. Üst Düzey Yöneticiler Toplantısı sırasında Bizden Haberler Dergisi’nin
sorularını yanıtladı.
1992’de yayınlanan, Binyıl; Yeni
Düzende Kazananlar ve Kaybedenler
adlı kitabınızdan bu yana geçen 19 yılda
görüşlerinizde bir değişiklik oldu mu?
Bugün kazananlar ve kaybedenler kim?
O kitapta yer alan, Amerika Birleşik
Devletleri’nin nispi düşüşü, ağırlık merkezinin Atlantik’ten Pasifik Okyanusu’na
kayışı, nomadizmin gelişmesi, cep telefonlarının yaygınlaşması vb. gibi en önemli
öngörülerin bugünün bir gerçeği olduğunu
söyleyebilirim. Tek hatam ise Japonya’nın
sınırlarını yabancılara açmayı başaramayarak liderliğini kaybedeceğini göremeyişimdir. Ama Japonya’nın yine de çok parlak bir geleceği olacaktır.
Portekiz, İspanya, İtalya ve hatta
İngiltere ekonomik açıdan iyi durumda
değil. Krizden önceki son 10 yılın yıldızı
İrlanda’da da işler yolunda değil. Bugün
bu ülkelerin ekonomik kriz karşısındaki
duruşu hakkında neler söyleyebilirsiniz?
Birçoklarına göre Avrupa dünyanın en zayıf
bölgesi. Ben bu saptamayla hiç aynı fikirde
değilim. Avrupa Birliği üyelerinin birçoğunda-
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ki yüksek bütçe açıkları, GSYİH’e olan ortalama
yüzde 79’luk büyük borç oranları, Avrupalı iş
gücünün neredeyse yüzde 15’ini kapsayan yüksek işsizlik oranı ve çok zayıf büyüme oranlarına
bakarsak Avrupa’nın önemli meseleleri olduğu
doğru. Ancak, dünyadaki diğer bölgeler de daha
iyi durumda değil. Mesela Japonya, borç konusunda çok zor durumda. Amerika Birleşik
Devletleri’nin yüzde 17 gibi çok ciddi bir işsizlik
sorunu var. Bir bütün olarak bakıldığında Avrupa
hãlã dünyanın en zengin ve insanların daha iyi
yaşam olanaklarına sahip olduğu bölgesi.

Yunanistan en kötü durumda olan ülke
gibi görünüyor. Yunanistan’ı krizden kurtarma yönünde atılan adımların geç kaldığını söylemiştiniz. Bu adımların sonuçları
neler oldu? Güçlü ülkeler ihtiyacı olanlara yardım etmeli mi?
Avrupa Birliği, Avrupalı liderlerin bölgenin
Amerika Birleşik Devletleri’nin işbirliğine izin
vermemek için çok küçük olduğunu anlamasıyla kuruldu. Güçlü ülkelerin zayıf olanları desteklemeleri kendi yararlarınadır. Eğer Yunanistan,
Portekiz veya İspanya, Euro bölgesini terkederlerse Almanların şu anda bu bölgeye yüzde 60
olan ihracatı sıfıra iner.
Yunanistan AB ve IMF’den bir çözüm planı
alabildi. Bu iyi bir acil çıkışı ama Yunanistan’daki borç meselesini uzun vadede çözmeye
yetmez. 2011’de kısmen eurobono’lara dayalı bir
yeni plana ihtiyaç var.
Yaşanan krizde ülkelerin yaptığı en önemli yanlışlar neler oldu? Kriz yönetimini en
başarılı şekilde uygulayan ve göreceli olarak başarıyla sıyrılan ülkeler hangileri?
Türkiye’nin krizle sınavını nasıl değerlendiriyorsunuz?

Jacques AttalI ’nin önemli
referans kitapları var
2008 Kriz ve Sonrası?
(The Crisis, and After?)
2006 Geleceğin Kısa Tarihi
(A Brief History of the Future)
2005 Karl Marx / Evrensel Zihin
(Karl Marx on the Thought of the
World)

1992 Binyıl; Yeni Düzende
Kazananlar ve Kaybedenler
(Millenium; Winners and Losers in
the Coming Order)
1985 Gürültü: Müziğin EkonomiPolitiği Üzerine
(Noise: The Political Economy of
Music)

söyleyen Attali, ülke, kurum veya birey olarak
birlik için geçmiş ve gelecekle ilgili uzun
vadeli bir vizyona ihtiyaç olduğuna değindi.
Birlik için üçüncü önemli tarif olarak empatinin ve diğerlerini anlamaya çalışarak işbirliğine yönlendirmenin gerektiğini ifade eden
Attali, diplomaside derin güvenlik denen kavramın potansiyel rakip ve müttefiklerin davra-

nışlarını anlamaya çalışmak olduğunu, rekabet
ortamında diğer kurumların stratejilerini anlamanın birlik için önemini anlattı.
Tehditlere karşı direnç gösterecek yeterli
güce sahip olmak için sigortanın, özellikle de
nakit sigortasının önemine değinen Attali,
ekonomik krizde birçok kurumun likit sıkıntısından battığını hatırlatarak dördüncü boyutun

2008’in son ve 2009’un ilk çeyreğinde hükümetler bankaları kurtarırken finansal piyasalara
güçlü bir regülasyon sağlayamadılar. Lehman
Brothers’ı iflasa götüren de bu oldu. Yeni bir
küresel krizle karşılaşmamız ihtimali var bugün.
Borç yüküyle ezilmiş bir ABD bunu bir sene
daha öteleyemez.
Türkiye’nin ekonomik performansı ise oldukça etkileyici. Bütçe açığının GSYİH’e olan yüzde
3.6’lık oranı beklenenden daha iyi ve yüzde 43
olan borç- GSYH oranı, yüzde 79 AB ortalamasının neredeyse yarısı kadar düşük. GSYİH’nin
yüzde 15’i olan hane halkı borçlanması da makul
seviyelerdeki iç tüketimi destekleyecek olumlu
bir trend. Ancak iş gücünün yüzde 27’si hãlen
tarım alanında çalışıyor. Türkiye’nin dijital ekonomi dahil, yeni sektörlere kayması, yeni iş sahaları yaratacak olanakları beslemesi ve yıllık
GSYİH’nin yüzde 1’i kadar olan Ar-Ge yatırımlarını artırması gerekir.

cak federal bir bütçe. Avrupa’da bunların hiç
biri yok. Almanya ile Portekiz aynı para birimini
paylaşırken ekonomilerinin birbiriyle alakası
yok. O yüzden, AB’de mali birlik olmadığı sürece
Euro şüpheli kalacak ve mali piyasalar tarafından hücuma uğrayacaktır.
İlk adımlardan biri borcun Avrupa seviyesine
çekilmesi olacaktır. Bugün AB, dünyanın borçsuz tek ekonomik gücüdür. Avrupa ülkelerinin
en çok kullanılan borç enstrümanlarından olan
Eurobonolar, Euro’yu kurtarabilir. Uzun vadede
Avrupa ortak mali uygulamalara geçmeli ve bir
Avrupa Hazine Ofisi kurulmalıdır. Bu ancak
mali federasyon yoluyla olur.
İşte burası Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne girişinin bir yandan zorunluyken diğer yandan zorlaştığı nokta. Zorunlu, çünkü AB, Avrupa’nın en
gelecek vaadeden, yükselen ekonomisine sahip
ülkesini dışarıda tutmayı daha fazla sürdüremez.
Ama bir yandan da zor çünkü aynı Avrupa, en

Euro’nun korunması ve ortak para birimi
olarak varlığını sürdürmesi zor gibi görünüyor. Daha önceki demeçlerinizde
Euro’nun yok olacağını söylemiştiniz. Şu
anki tabloda Euro’nun geleceğini nasıl
değerlendiriyorsunuz?
Doğuşundan 15 yıl sonra Euro tehlikede. Tek bir
para birimi normalde iki şeye ihtiyaç duyar: ya
işçiler tarafından bir ülkeden diğerine kolayca
taşınabilecek ya da verimlilik farklarını kapata-

Kimlik, dayanışma, sosyal
eşitlik, itibar, özgürlük
sağlayabilecek ve bu sayede
daha iyi bir dünya yaratacağız.

ilk olarak nakit sigorta edilmek üzere dirençlilik
olduğunun altını çizdi. Attali, direnç ve sigortanın yeterli gelmediği noktada ise inovasyona
ihtiyaç olduğuna değindi. Attali, bu konuda
18. yy’ın sonunda, yeni gemilerin yapılamaması, endüstrinin duraklaması ve krallığın
ölümü anlamına gelen odun kıtlığı tehdidinin
buharlı makine ve kömüre geçilmesiyle
endüstriyel devrimi başlattığını ve böylece
odun yetmezliğinden yok olmak üzere olan
Birleşik Krallık’ın şimdiki muhteşem vaziyetine
kavuşmuş olduğu örneğini verdi.
Kurumun sürdürülebilirliğini altıncı prensip
olarak ifade eden ve üretiminin çağdışı kalması
durumunda başka bir üretime geçebilme
cesaretinin gösterilmesi gerekliliğine değinen
Attali, yedinci ve son boyutun ulusal boyutlarda devrim diye nitelendirilebilecek bir takım
adımların değerlendirilmesi gerekliliği olduğunu
söyledi. Attali, “Bu 7 prensipten hareket etmek
birlik için çok önemli. Ben her gün bu kavramlar üzerine düşünüyorum ve benim için bile
dile getirmesi çok zor. Ama eğer bunlar gerçekleşirse çok daha iyi bir dünya yaratacağız.”

azından Euro bölgesi üyelerinin gerçek anlamda mali federalizmin paylaşılan bir gerçeğe
dönüşmesine ihtiyaç duyuyor.
Müziğin ekonomi politiği üzerine de bir
kitap yazdınız. Müziğin ve popüler kültürün ekonomi politik üzerinde ne
kadar etkisi var? Yoksa tersi mi geçerli?
“Gürültü” adlı o kitap hãlã geçerli. Müziğin
ekonomi politiğin geleceğini tahmin etmek
için en iyi yol olduğunu gösteriyorum orada.
Bugün müzik, küreselleşen bir dünyaya, kozmopolit bir demokrasiye girdiğimizi gösteriyor. Afrika daha da önemli bir rol oynayacak.
Dijital ekonomi kritik önem kazanacak.
Hizmetler zorunlu olacak. Eğlence, eğitimden alışverişe her yere girecek.
Koç Topluluğu, 24. Üst Düzey
Yöneticiler Toplantısı için İstanbul’a
geldiniz. Koç Topluluğu hakkında neler
düşünüyorsunuz. Topluluğun faaliyetlerini nasıl değerlendiriyorsunuz?
Koç Topluluğu heyecan verici bir başarı hikayesi. Bir aile şirketi bir çok farklı sektörde
Avrupa’nın en önemli gruplarından biri hãline
geldi. Bildiğim kadarıyla topluluğun değerleri
güçlü bir etik yapıya ve mükemmelik hedefine
dayanıyor. Türk ekonomisindeki değişikliklere
çarpıcı bir örnek teşkil ediyor. Avrupa iş dünyasının geri kalanı için de bir örnek.
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Ödülünü, Vehbi Koç Vakfı
Yönetim Kurulu Başkanı
Semahat Arsel’in elinden
alan Prof. Dr. Filiz Ali, bu
ödülün kendisine bundan
sonraki çalışmalarına daha
da heyecanla devam etme
gücü verdiğini söyledi.

Vehbi Koç’un Mirası Değer
Katmaya Devam Ediyor

Vehbi Koç’un vasiyeti doğrultusunda 10 yıldır düzenlenen Vehbi Koç ödülü,
bu yıl kültür alanında verildi. Ödülün sahibi hayatını müziğe adayan, son
olarak da Uluslararası Ayvalık Müzik Akademisi’ni kurarak gençlere yeni
ufuklar açan Prof. Dr. Filiz Ali oldu.
Koç Topluluğu’nun kurucusu merhum
Vehbi Koç, ebediyete intikalinin 15. yıldönümü olan 25 Şubat Cuma günü törenlerle
anıldı. Sabah Zincirlikuyu Mezarlığı’ndaki
anma töreninin ardından Holding binasında
dua okundu. Günün son toplantısı ise
akşam saatlerindeydi. Ailesi, dostları, çalışma arkadaşlarının buluştuğu Vehbi Koç
Ödülü Töreni’nde, Vehbi Koç Vakfı’nca bu
yıl 10’uncusu verilen Vehbi Koç Ödülü

26

BizdenHaberler

sahibini buldu. 2002 yılından beri düzenlenen ve Vehbi Koç’un vasiyeti doğrultusunda eğitim, sağlık ve kültür alanlarından
birinde başarı gösteren kişilere verilen ödülün 2011 yılındaki sahibi Prof. Dr. Filiz Ali
oldu.
Vehbi Koç Vakfı Yönetim Kurulu
Başkanı Semahat Arsel’in ev sahipliğinde
gerçekleşen ve İstanbul Valisi Hüseyin Avni
Mutlu ile İstanbul Büyükşehir Belediye

Başkanı Kadir Topbaş ve İstanbul protokolünün de yer aldığı törene Koç Ailesi üyeleri, Koç Topluluğu üst düzey yöneticileri,
Vehbi Koç Vakfı yetkilileri ile çok sayıda
davetli katıldı. Gecede konuşma yapan
Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı
Mustafa V. Koç, konuşmasına “Bugün
10.’sunu düzenlediğimiz Vehbi Koç Ödül
Töreni’nde sizlerle bir arada olmaktan son
derece mutlu ve gururluyum.” diyerek baş-

ladı. Özellikle son yıllarda şirketlerin ekonomik faaliyetlerinin ötesine geçtiklerini ve
çok değişik alanlarda projeler geliştirip
yürüttüklerini söyleyen Koç, şirketlerin kurdukları veya destek verdikleri sivil toplum
kuruluşları ile toplumsal gelişimi hızlandırmaya ve tekrarlanabilen modeller üretmeye
çalıştıklarına dikkat çekti. Mustafa V. Koç,
dünyada tüm bu değişimlerin Koç
Holding’in kurucusu merhum Vehbi Koç’un
vizyoner kişiliğini bir kez daha ispatladığını
vurgulayarak sözlerine şöyle devam etti:
“Vehbi beyin ‘Ülkem varsa ben de varım’
temel felsefesinin modern kalkınma kavramlarına denk düştüğünü görüyoruz.
Kendisi Topluluğumuzun anayasası olarak
sahip çıktığı bu yaklaşımı hedef ve ilkelerimize de yansıtmış ve Vehbi Koç Vakfı’yla
da kurumsal bir kimliğe kavuşturmuştur.”
Bu sözlerle 1969 yılında Türkiye’nin ilk
büyük vakfı olan Vehbi Koç Vakfı’nı kuran
Vehbi Koç’un ileri görüşlülüğünü bir kez
daha ortaya koyan Mustafa V. Koç; sağlık,
kültür ve eğitim alanlarında Türkiye’nin
daha hızlı gelişmesine destek olmak amacıyla kurulan Vehbi Koç Vakfı’nın, tüm faaliyetlerinde örnek olmak, sürdürülebilir ve
tekrarlanabilir modellerle Türkiye’ye fayda
sağlamak üzere yola çıktığını dile getirdi.
Vehbi Koç Vakfı’nın 40 yılı aşan ömründe sağladığı değerlerle ilgili pek çok etkileyici örnek verilebileceğini belirten Mustafa V.
Koç, Vehbi Koç Ödülü’nün anlamını şu sözlerle aktardı: “Vehbi Koç Vakfı’nın kendisi
gibi değer yaratanlara seslendiği, onlara
‘sizin farkınızdayız, çalışmalarınızın değerini
anlıyoruz ve devam etmeniz için bir destek
de biz vermek istiyoruz’ diyerek seslendiği
bir törendeyiz. Bu törenin başkahramanı da
Vehbi Koç Ödülü’nün sahibi.”
Vehbi Koç’un henüz sağlığındayken
ödül fikrini taşıdığını ve hatırı sayılır miktarda bir fon ayırarak oluşturduğu bu fikri,
kendilerinin hayata geçirmiş olmaktan duyduğu mutluluğu konuklarla paylaşan Koç,
Koç Ailesi ve Topluluk üyeleri olarak toplumların gelişmesi için destek verdiklerini
söyledi. Mustafa V. Koç sözlerine şöyle
devam etti: “Türkiye’nin ilk özel müzesi
olan Sadberk Hanım Müzesi ile bir yandan
yüksek nitelikli sergi ve yayın çalışmaları
yaparken, bir yandan da Türkiye’nin kültür
mirasını, gelenek ve göreneklerini genç
nesillere tanıtmaya yönelik düzenli eğitim
çalışmaları yürütmekteyiz. Rahmi Koç
Müzesi ile Türkiye’nin ve dünyanın ulaşım,
endüstri ve iletişim tarihine ayna tutmaktayız. Vehbi Koç ve Ankara Araştırmaları

Mustafa V. Koç: “Vehbi Koç
Vakfı sağlık, kültür ve eğitim
alanlarındaki tüm
faaliyetlerinde ‘en iyiye’ örnek
olmak, sürdürülebilir ve
tekrarlanabilir modellerle
Türkiye’nin daha hızlı
gelişmesine destek olmak
amacıyla çalışıyor.”

Merkezi, Suna - İnan Kıraç Akdeniz
Medeniyetleri Araştırma Enstitüsü ve Koç
Üniversitesi Anadolu Medeniyetleri
Araştırma Merkezi’yle Anadolu tarihini ve
kültürünü destekliyoruz. Topluluk olarak
2007 senesinde 10 yıllık bir süre için
Uluslararası İstanbul Bienali’nin ana sponsoru olduk. Uluslararası arenada büyük ses
getiren ve bu sayede Türk çağdaş sanat
ve sanatçılarını dünyaya açan Bienal,
İstanbul markasına da değer katıyor.”
Globalleşen dünyada artık her hamlenin
daha çabuk takip edildiğini söyleyen Koç
Holding Yönetim Kurulu Başkanı buna
örnek olarak da Koç Ailesinin, 2007 yılında
Dünya Anıtlar Vakfı -World Monuments
Fund- tarafından, her yıl dünya kültür mirasına katkıda bulunan kişi ya da kurumlara
verilen Hadrian Ödülü’ne, 2008 de ise
ülkemizin kalkınmasına olan katkılarından
dolayı, dünyada “hayırseverliğin nobel”i

olarak adlandırılan “Carnegie Medal of
Philanthropy” e layık görüldüğünü gösterdi
ve şunları söyledi: “Aldığımız bu ödüller bizi
gururlandırırken daha iyisini yaparak en iyi
örnekleri yaratma konusunda şevklendirdi.”
Mustafa V. Koç sözlerini şöyle tamamladı: “Biraz sonra Vehbi Koç Vakfı Yönetim
Kurulu Başkanımız Sayın Semahat Arsel,
kültür alanındaki önemli katkıları ile bu yılki
ödülümüze hak kazanan çok değerli ismi
sizlere açıklayacak. Kendisini şimdiden
tebrik ediyor, kültür hayatımıza yaptıkları
katkıdan dolayı şükranlarımı sunuyorum.”
Mustafa V. Koç’un ardından kürsüye
çıkan Vehbi Koç Vakfı Yönetim Kurulu
Başkanı Semahat Arsel ise bu yıl kültür alanında verilen ve Doğan Hızlan başkanlığındaki Seçici Kurul üyeleri, Prof. Dr. Mustafa
İsen, Melih Fereli, Nazan Ölçer ve Görgün
Taner’in önerdiği isimler arasından Vehbi
Koç Vakfı Yönetim Kurulu üyeleri tarafından
seçilen ismi açıkladı. Ve ödülün sahibi,
hayatı boyunca çağdaş müzik adına önemli
çalışmalara imza atan ve son olarak kurduğu Ayvalık Uluslararası Müzik Akademisi ile
başarılı müzisyenlerin yetişmesini sağlamayı
amaçlayan Prof. Dr. Filiz Ali oldu. Ünlü edebiyatçı Sabahattin Ali’nin kızı olan ve müzik
sevgisini babası sayesinde edindiğini söy
leyen Prof. Dr. Ali, konuşmasını şöyle sürdürdü: “Ödülü aldığım için heyecanlı olduğum kadar sevinçliyim de. Bu ödüle layık
olmaya çalışacağım. Bana daha da heyecanla devam etme gücü verdiniz.”
Filiz Ali, Türkiye’de verilen en büyük para
ödülü olma özelliği taşıyan 100 bin dolarlık
ödülün sahibi oldu.
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“Hayatımda geçmişten
bugüne birçok köşe taşı
var. Ayvalık Uluslararası
Müzik Akademisi benim
son çocuğum.”

MÜZİKLE
YOĞRULMUŞ
BİR HAYAT

Bu sene kültür alanında verilen ve 10.’su düzenlenen
Vehbi Koç Ödülü’nün sahibi Ayvalık Uluslararası Müzik
Akademisi (AIMA) ve kurucusu Prof. Filiz Ali oldu.
Ünlü edebiyatçı Sabahattin Ali’nin de kızı
olan değerli müzisyen ve müzikolog Prof.
Filiz Ali’nin hayatı tam anlamıyla müzikle
yoğrulmuş. Konservatuvar yıllarından başlayarak Türk müziğine önemli katkılar sağlayan Prof. Filiz Ali ile müzik ve Ayvalık
Uluslararası Müzik Akademisi (AlMA) ile ilgili
keyifli bir sohbet gerçekleştirdik.
Bu yıl 10.’su düzenlenen Vehbi Koç
Ödülü’nün sahibi siz oldunuz. Öncelikle
düşüncelerinizi öğrenebilir miyiz?
Bir kere benim için çok büyük bir sürpriz bu.
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Bir şekilde takdir edilmiş olmak, yaptığım
işin değerlendirilmiş olması beni gerçekten
çok onurlandırdı. Doğrusunu isterseniz
yaptığım işin sonunda bir ödül geleceğini
hiçbir zaman düşünmemiştim. Bir ödül
kazanmak için yapmıyorsunuz bunları.
Onun için hakikaten çok şaşırdım. Gerçek
hissiyatım bu. Aynı ödül Türkan Saylan’a
verildiği vakit çok mütehassıs olmuştum.
Koç Ailesi’nin Türkiye’de kültüre verdikleri
değer ve yaptıkları hizmet nedeniyle de bu
ödülün çok saygın bir ödül olduğunu düşünüyorum.

Filiz Ali’yi bugünlere getiren yolculuktan
biraz bahseder misiniz?
Çok uzun bir liste tabi bu. Benim için en
önemli köşe taşlarını söyleyeyim. Bir kere eğitimciliğim; 40 senenin üzerinde öğretmenlik
yaptım. Ankara Devlet Konservatuvarı daha
sonra da İstanbul Devlet Konservatuvarı’nda.
Pek çok öğrenci yetiştirdim. O öğrencilerin bir
kısmının hayata atıldıktan sonra çok başarılı
olduklarını gördüm. Onların bir kısmıyla hâlâ
temasta olmam beni çok mutlu eder. Hatta
bazı öğrencilerimle meslektaş olarak çalışmalara devam ettiğim için de çok mutluyumdur.
İkinci olarak şunu söyleyebilirim; çok
uzun yıllar radyoculuk yaptım. Radyolarda
caz müzik, klasik müzik, halk müziği üzerine yaptığım programların hemen hepsi çok
özgündü. Yapıldığı 1960’lı yıllarda çok ses
getiren programlardı. Onlar benim için çok
önemlidir. Radyoculuğu çok severim, mikrofonu çok severim.
Bir başka köşe taşı ise yine uzun yıllar,
ilk başta Cumhuriyet gazetesi olmak üzere
diğer gazetelerde de müzik üzerine yazılar
yazmak oldu. Şu anda gazetede yazmıyorum
ama devir değişti, bir bloğum var. Orada
yazmaya devam ediyorum. Facebook ile iletişime devam ediyorum.
Çok önemli bir köşe taşı da Cemal Reşit
Rey Konser Salonu’nun kurucusu olmaktır.
Daha bina bitmeden oraya sanat yönetmeni

olarak atanmıştım. Bir konser salonunun nasıl
işlemesi gerektiğine dair ilk uygulamaları
orada gerçekleştirdik diyebilirim. Yani
İstanbul’daki konser salonlarının da
Avrupa’daki, Amerika’daki konser salonları
gibi olmasına ön ayak olduğumu zannediyorum. O bakımdan da çok iftihar ederim.
Oradaki o üç yıllık çalışmanın benim hayatımda çok önemli bir yeri vardır. Sonra, tabiÎ ki
çocuk yetiştirdim. Bir oğlum, bir kızım var.
Onları sağlıklı bir şekilde yetiştirmiş olmak da
benim için büyük bir mutluluktur. İki tane de
torunum var. Onlar da beni hayata bağlıyorlar.
Son olarak da Ayvalık Uluslararası Müzik
Akademisi var. O da benim son çocuğum
diyebilirim. Orada da Türkiye’deki müzik üzerine yetenekli olan gençlere dünyaya açılan bir
pencere, bir kapı açma görevini üstlenmiş
bulunuyoruz. Bunlarla uğraşıyorum, en son
yaptığım iş bu.
En başından beri müzikle yoğrulmuş bir
hayat görüyoruz. En başa döndüğünüzde, müzik üzerine yoğunlaşmanızın
temelinde hangi sebeplerin yattığını söyleyebilir misiniz?
Babam… Babam bana dünyayı tanıttı, 5
yaşından itibaren babamın eğitimi ile büyüdüm. Ben 11 yaşımdayken öldü. Fakat o 11
sene içerisinde bana neredeyse bir üniversite
eğitimi verdi ve gitti. Hakikaten ben temel
edebiyat merakımı ve bilgimi, müzik merakımı
ve bilgimi ondan aldım. Bunun içinde opera
da var, senfoni de… Babam bana bu eğitimi
hadi şimdi kitap okuyacağız, hadi şimdi operaya gideceğiz diye vermedi. Hayatın içinde
doğal bir akıştı bu. Dolayısıyla ben böyle bir
hayatın içinde büyüdüğümden başka bir yöne
gidebilmem de mümkün değildi. Bir yandan
da onun ölümünden sonra maddi durumumuz nedeniyle parasız yatılı okula gitmem
gerekiyordu. Konservatuvar da parasız yatılıydı. Bu da çok uygun düşmüş oldu.
Bir çocuk için böyle bir birikim herkese
nasip olmaz. O bakımdan ben çok şanslı
olduğumu düşünüyorum. Yaşamımda
babamı çok küçükken kaybetmekle hem
büyük bir şanssızlık yaşadığımı hem de
babam gibi bir babaya sahip olmakla şanslı
olduğumu düşünürüm.
Bir anlamda bu ödülü almanıza da vesile
olan Ayvalık Uluslararası Müzik
Akademisi’ne gelecek olursak. Buranın
kuruluşundan biraz bahseder misiniz?
Uzun seneler boyunca yaz aylarında müzik
öğrencilerinin mesleklerine devam edememelerini hep eksiklik olarak gördüm. Yazın okul

Prof. Dr. filiz ali,
Çağdaş Müzik
Çalışmalarına
Yön Verdi
Türkiye’nin en etkin ve etkili müzik
yazarı, müzikolog ve müzik eleştirmeni
olarak değerlendirilen Prof. Filiz Ali,
1980 ve 90’lı yıllarda aktif olarak yaptığı
müzik eleştirmenliği, sanat
yönetmenliği ve müzik yazarlığı ile
Türkiye müzik camiasını yönlendiren
ve bu camiaya bir anlamda ivme
kazandıran bir isim olarak tanınıyor.
Prof. Ali, 1989-92 yılları arasında Cemal
Reşit Rey Konser Salonu’nun ilk Genel
Sanat Yönetmeni olarak yaptığı
çalışmalarla da önemli bir yere sahip.
Prof. Ali, Ayvalık’ta eski bir Rum evini
restore ederek 1998 yılında burada
Ayvalık Uluslararası Müzik Akademisi
(AIMA)’ni kurdu. Konservatuar
düzeyinde Türk ve yabancı öğrencilere
yönelik müzik ustalık sınıfları
düzenlemek ve bu sayede yetenekli genç
müzisyenlere Avrupa ve Türkiye’nin
ünlü müzik ustalarıyla çalışma
olanağını sağlamayı hedefleyen AIMA,
13 yıl içerisinde, 400’ün üzerinde genç
müzisyene eğitim verdi.

biter; herkes keman kutusunu kapatıp evine
döner. Ama müzisyenlik böyle bir şey değildir.
Müzisyenlik 24 saat, 12 ay devam etmesi
gereken bir hayat tarzıdır. Bu tür olanaklar
olmadığından pek çok müzik öğrencisi maddi
imkanları el veriyorsa yurt dışına gider. Yurt
dışındaki müzik akademilerine, master
class’lara giderler ve orada başka hocalarla
başka öğrencilerle hem mesleklerini geliştirirler
hem de o camiayı daha yakından tanımış
olurlar. Bir müzisyenin sadece enstrümanını
çalması yeterli değil. Bir altyapıya, belirli bir
kültüre sahip olması gerekiyor.

Koç Ailesi’nin Türkiye’de
kültüre verdikleri değer ve
yaptıkları hizmet nedeniyle de
Vehbi Koç Ödülü’nin çok saygın
bir ödül olduğunu
düşünüyorum.

Kendi mesleğinden insanlarla birlikte olabilmesi, onlarla müzik yapabilmesi için
Türkiye’de böyle bir şeyi başlatalım diye çıktık bu yola. Bu fikri ilk defa müzisyen Ayla
Erduran’la tesadüfen Ayvalık’ta karşılaştığımızda konuşmuştuk. Koşullar en başta
imkansız gibiydi. Mekanımız yoktu; paramız
yoktu; öğrenciler nereden gelecek bilmiyorduk. Öğrencilerden belirli bir ücret alınacak
ve hocalara ücret verilecekti; biz bunun
altından nasıl kalkacağız bunların hiçbirini
bilmiyorduk. Ama 1998 yılında bunların
hepsi birden oluverdi. İlk sene 25 keman,
viola ve violonsel öğrencisi geldi. Hocaların
hepsi çok önemli hocalardı. Ayla Erduran
dışında hepsi yabancıydı. David Oistrakh’ın
torunu Valeria Oistrakh Belçika’dan, David
Oistrakh ile birlikte müzik yapmış olan çok
önemli bir violonselci Mikhail Khomitzer
İsrail’den, Hacettepe’de ders veren Victor
Pickenzen Ankara’dan, Ayla Erduran da
İstanbul’dan geldi.
Akademi’yi neden Ayvalık’ta kurdunuz?
Emekliliğimi geçirmeyi düşündüğüm Ayvalık’ta
bir ev sahibi oldum önce. Emeklilikte bomboş
oturamam; bir şeyler yapmam lazımdı.
Ayvalık’ta, Ayvalık Halkevi’nde ciddi müzik
yapılmış vakti zamanında. Mübadeleyle Midilli,
Girit ve Selanik’ten gelenlerin beraberinde
getirdikleri bir hayat tarzı da var. Mesela çoğu
enstrüman çalar. İlhan Usmanbaş gibi
Türkiye’nin en önemli bestecilerinden biri de
Ayvalıklıdır. Şimdilerde Fazıl Say’ın hocası
olarak bilinen çok önemli bir piyanist olan
Kamuran Gündemir de Ayvalıklıdır ve benim
okul arkadaşımdır. Ayvalık’la ilgili böyle bir
ilişkiler ağı vardı. Benim ailemin de Ayvalıkla
bağı var. Bizim kütüğümüz Ayvalık’tadır.
Şimdi hiçbir akrabam yok Ayvalık’ta, ama
çok dostum var.
Akademiye isteyen herkes gelebiliyor mu?
Koşullarımız var. Bunlar uzmanlık dersleri
olduğu için belirli bir düzey üzerindeki
öğrencileri alabiliyoruz. Yeni başlayanları
alamayız. Konservatuvar öğrencisi olması ve
belirli bir düzeye gelmiş olması gerekiyor.
Öğretmenlerinden birer tavsiye mektubu
istiyoruz. Özgeçmişini ve repertuvarlarını,
yani çaldıkları eserleri soruyoruz. Seviyesini
zaten bunlardan anlıyoruz. 15 ile 25 yaş
arasındaki öğrenciler geliyorlar. Ama 14
yaşında öğrenci kabul ettiğimiz de oldu.
Çok ileri düzeydeki öğrencilerin gelmesi de
çok hoşumuza gidiyor tabi. Mesela İdil Biret
özellikle yarışmaya hazırlanan öğrencilerin
gelmesini tercih ettiğini söyler.
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bakıyorsunuz müzik magazinel bir olay olarak
algılanıyor Türkiye’de. Magazinleşmiş bir sanat
oluyor müzik. Halbuki memleketimizde magazinleşmemiş çok müzisyen var ve magazinleşmeye de hiç niyetli değiller. Dünyada tanınmaya başlayan müzisyenlerimiz de çok. Ama
herhangi bir televizyon programında ya da
gazetelerin baş sayfasında onları göremezsiniz. Dünya basını onları daha yakından takip
eder. Çünkü onlar bir insanın değerine ve
yaptığı işin doğruluğuna, güzelliğine bakarlar.

Prof. Dr. Filiz Ali,
hayatına müzikle yön
vermesinin temel nedeninin babası Sabahattin
Ali olduğunu söylüyor.

Siz başarılı müzisyenlerin yetişmesi için
bu yönde bir çaba serfederken
Türkiye’de müziğin şu anki durumunu
nasıl değerlendiriyorsunuz?
Türkiye’de her konuda olduğu gibi müzikte de
bir çelişkiler yumağı var. Çok önemle üzerinde
durduğum bir şey vardır. Her ne kadar bazı
kesimler eleştirel bakarak önemini fark etmese
de ben Atatürk’ün müzik devriminin önemli
olduğunu düşünüyorum. Bu müzik devrimi
belki amacına yüzde 100 ulaşmadı fakat
yüzde 90 ulaştı bana göre.
1930’ların sonuna doğru bilimsel ve kurumsal bir konservatuvar ilk kez Ankara’da kurulmuş. İstanbul’da o sıralarda belediye konservatuvarı var. 1950’lerde İzmir’de bir konservatuvar kurulmuş. 1970’lerde İstanbul’da Devlet
Konservatuvarı kurulmuş. Ardından bakıyoruz
Çukurova’da var, Mersin’de var, Eskişehir’de
var. Yani Anadolu’nun pek çok kentinde devlet konservatuvarı var. Buralardan çok yetenekli sanatçılar çıkıyor. Kimisi opera sanatında
ilerliyor. Bir de bakıyorsunuz Metropolitan
Operası’nda başrol oynayan operacımız var.
İstanbul’daki Mimar Sinan Üniversitesi Devlet
Konservatuvarı’ndan mezun olmuş. Bir
bakıyorsunuz bir viyolonsel öğrencisi geliştirmiş mesleğini ve Amerika’daki Curtis
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Enstitüsü’nde okumuş; ondan sonra
Philadelphia Orkestrası’nda viyolonsellerin
başında çalıyor. Bunlar büyük gelişmelerdir.
Batı’daki çok sesli müziğin tarihi yaklaşık
700 yıl. Bizim tarihimiz 100 yıl bile değil
daha. Onun için ben bu devrimi hiç de
küçük görmüyorum.
Tabi hem insani hem de kültürel bakış açısından kaynaklanan bir takım engeller de var.
Ticari hayatın ortaya koyduğu da bir takım
engeller var. Mesela son derece kolay bir
şekilde kotarılan müzik tarzları çok kolay bir
şekilde satılıyor. Onun için onların yaygınlaşması çok daha kolay. Onların üzerine basının
çok büyük ilgi göstermesi de kolay. O zaman

“Yazın okul biter; herkes keman
kutusunu kapatıp evine döner.
Ama müzisyenlik böyle bir şey
değildir. Müzisyenlik 24 saat,
12 ay devam etmesi gereken bir
hayat tarzıdır.”

Siz müzik alanında çok önemli çalışmalara imza atıyorken, babanıza ait şiirler
de bugün şarkı sözü olarak yeni neslin
hafızasına kazınıyor. Bu anlamda müzik
ve edebiyat ilişkisini nasıl değerlendiriyorsunuz?
Babamın hikayelerinin yarısında müzik vardır. Hanende Melek hikayesindeki şarkıcı
kadının söylediği şarkı, güftesiyle yer alır.
İçimizdeki Şeytan’ın kadın kahramanı, konservatuvarda piyano öğrencisidir. Kürk
Mantolu Madonna’nın kadın kahramanı
keman çalar; şarkı söyler. Zaten edebiyat
olmadan müzik, müzik olmadan edebiyat
çok tatsız olur bence. İkisi birbirini o kadar
doyuran ve tamamlayan sanat kolları ki…
Tabi bu batıda daha fazla göze çarpıyor.
Guiseppe Verdi’nin operalarının bazılarının
konuları Shakespeare’in oyunlarından alınmadır. Çaykovski’nin eserlerinden bazıları
Pushkin’in eserlerinden alınmadır. Yani edebiyat ve müzik iç içedir dünyada. Türk müziğinde de böyledir. Klasik Türk Müziğinde,
Divan edebiyatıyla Divan müziğinin ne kadar
iç içe olduğunu görürüz. Karacaoğlan’ın
deyişlerini, Pir Sultan Abdal’ın deyişlerini
düşünürsek Halk müziğinde de bu böyle…
Şimdilerde de genç Türk bestecilerimizin
tanınmış Türk edebiyatından bazı eserleri
opera hãline getirdiklerini görüyoruz.
Peki bundan sonra neler yapmak istiyorsunuz? Emekli oldunuz, ancak müzik
çalışmalarınıza devam ediyorsunuz.
2004’te emekli oldum. Şu anda Sabancı
Üniversitesi’nde de ders veriyorum. O bakımdan yarı emekliyim diyebilirim. Sağlığım müsaade ettiği sürece bu işleri yürüteceğim. Bana
yardımcı olanların da artmasını diliyorum.
Öğrencim ve sonra meslektaşım olan İlke
Boran ile birlikte 1998 yılından beri ikimiz çalışıyoruz. Tabii ki bize yardımcı olan dostlarımız
var ama temelde ikimiz birlikte çalışıyoruz. Bu
gönüllülük isteyen bir iş. Herkesin yapabileceği
bir iş değil. Bizim gönüllüye ihtiyacımız var.
Özellikle de müzisyenler arasından…

“ VEHBİ KOÇ’U ÖLÜMÜNÜN
15. YILINDA ÖZLEMLE ANIYORUM”
Can Kıraç, ölümünün 15. yılında patronu Vehbi Koç’a olan özlemini anlattı.

Bir merhaleden güneşle deryâ görünür,
Bir merhaleden her iki dünya görünür,
Son merhale bir faslı hazandır ki, sürer,
Geçmiş, gelecek, cümlesi rüyâ görünür!
		

Vehbi Koç ismi, benim anılarıma, Koç
Topluluğu’nda 41 sene devam edecek
çalışma hayatım başlamadan, 1949
yılında girmiş oldu!
Ankara Üniversitesi Ziraat
Fakültesi’nde öğrenciyken Türkiye Milli
Talebe Federasyonu Başkanlığı’na
seçilmiştim. O yıllarda Ankara’ya başka
şehirlerden yüksek öğretim yapmak için
gelen gençlerin karşılaştıkları en önemli
sorun başlarını sokacak bir yer
bulmalarıydı.
Bu sebeple, fakülte ve yüksek okul
öğrenci derneklerinin Federasyona
getirdikleri konuların başında yurt
teminiyle ilgili istekler bulunurdu…
Federasyon yöneticileri olarak, bu
sorunu milli eğitim bakanları ve üniversite
rektörleriyle sık sık tartışırdık…
1950 yılının başlarında, Ankara
Üniversitesi Talebe Birliği yöneticileri,
Ankaralı hayırsever bir işadamınca
Maltepe’de yaptırılan öğrenci yurdunun
üniversiteye devrinde ortaya çıkan
sorunları Federasyon Başkanlığı’na
getirmişler ve bu yurdun bir an önce

hizmete girmesi için gerekli olan
teşebbüslerin hızlandırılmasını
istemişlerdi… Gençlerin çağdaş bir
ortamda yetişmelerine yönelik bu
girişimin sahibi Ankaralı iş adamı Vehbi
Koç’tu… Meselenin çözümü kanun
çıkması ile sağlanabilecekti. Bunu temin
için Demokrat Parti iktidarının ilk Milli
Eğitim Bakanı Avni Başman, Ankara
Üniversitesi Rektörü Prof. Hikmet Birand
ve milletvekilleriyle muhtelif temaslarda
bulunmuştuk… Neticede, gerekli yasal
düzenlemeler yapılmış ve Vehbi Koç
Talebe Yurdu 30 Nisan 1951 günü
Ankara Üniversitesi’ne törenle teslim
edilmişti… İşin ilginç yönü,
Federasyon’un eski başkanı olan benim,
bu törene Koç şirketinin çiçeği burnunda
bir memuru olarak katılmamdı!
Vehbi Bey’le ilişkilerim, bu ilk görev
bir hayır işi olduğu için, Koç’a katıldıktan
sonra da hem benim cephemden hem
de Koç Topluluğu cephesinden, daima,
hayırlı gelişmeler şeklinde devam etti!
1950–1955 yıllarında Ankara’da
başlayan Koç’lu hayatım, 1956–1967

Yahya Kemal

yıllarında İzmir’de ve 1968–1991
yıllarında da İstanbul’da aralıksız 41 yıl
sürdü!
Vehbi Koç’a iş hayatımdaki yakınlığım
İzmir’de Egemak şirketi müdürlüğü
yaptığım döneme rastladı… Onun;
takipçiliğini, ayrıntılarla ilgilenme
merakını, işlerin içine girme yeteneğini,
insan sarraflığını, hedefe ulaşmadaki
kararlığını, çalışma hırsını ve yaşamındaki
hayret verici sadeliğini bu yıllarda
görmeye ve izlemeye başlamış oldum…
1968’den sonra İstanbul’da geçen
yıllarım ise, Vehbi Bey’in insan yönünü
anlamama imkân sağladı… Zor bir eş,
sevgi ve şefkât duygularını dışa
vurmayan bir baba, mesafeli bir dost,
kızgınlıklarını ve kırgınlıklarını gizlemeyi
başaran bir insan olan Vehbi Koç’u,
daha derinlemesine algılamaya ve
anlamaya bu yıllarda yönelebildim!
Onun; memleket meselelerine gösterdiği
yakın ilgiye, insanları idare etmedeki
sabırlı tutumuna, olaylar karşısındaki
sakin davranışlarına, tâviz vermezliğine,
inatçılığını gizleyen kişiliğine ve öğrenme
gayretine daima hayranlık duydum…
Ve şimdi, 2011 yılının Şubat ayında,
Vehbi Koç’un ölümünün 15. yılında,
O’nu özlemle anıyor, yardımsever kişiliği
ve Türk toplumuna örnek olmuş eserleri
ile övünüyorum.
Can Kıraç – 25 Şubat 2011
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BULUŞMANIN YENİ
ADRESİ HATAY OLDU

Anadolu Buluşmaları’nın 18.’si 650 bayiinin katılımıyla
Hatay’da gerçekleştirildi.
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Koç Topluluğu bayileriyle bir araya gelmek,
geçmiş yılı değerlendirip yeni dönemde
belirlenen hedefleri paylaşmak üzere düzenlenen Anadolu Buluşmaları’nın 18.’si dünyanın en eski yerleşim birimlerinden Hatay’da
gerçekleştirildi. Türkiye Cumhuriyeti açısından da çok özel bir yeri olan Hatay, 1939
yılında kendi isteğiyle Türkiye topraklarına
dâhil olmasıyla Türkiye-Suriye sınırının kesin
olarak belirlenmesini sağlamış, bu açıdan
bugünkü Türkiye’nin sınırlarının oluşmasında
önemli bir rol oynamıştı.

Mustafa V. Koç: “Bayilerimiz
Koç Ailesi’nin birer ferdi. Bu
aidiyet duygusu, bu birlik olma
vasfı bizi 84 yıldır birinciliğe
taşımıştır. 85. yılımızı
kutlayacağımız 2011’de de bu
vasıflarımıza her zamankinden
daha fazla sahip çıkarak
başarımızı perçinleyeceğiz.”

Holding yöneticileri daha sonra Hatay Erol
Bilecik Teknik ve Endüstri Meslek
Lisesi’nde, Meslek Lisesi Memleket
Meselesi bursiyerleriyle bir araya geldiler.

MUSTAFA V. KOÇ:
“TÜRKİYE PARLAYAN YILDIZ”

GELENEK HATAY’DA SÜRDÜ
2003 yılından bu yana Koç camiası mensupları ile bir araya gelmek, ülke ve dünya gündemi ile Koç Topluluğu’nun bugününe ve
geleceğine ilişkin paylaşımlarda bulunmak
için düzenlenen Anadolu Buluşmaları’nda en
son adres Hatay oldu. Adana, Gaziantep,
Hatay, Kilis, Mersin ve Osmaniye illerinden
bayilerin katıldığı Hatay programının ilk saatlerinde Belediye Başkanı Doç. Dr. Lütfi
Savaş’ı makamında ziyaret eden Koç

Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı
Mustafa V. Koç, Koç Holding CEO’su
Turgay Durak ve Koç Holding Grup
Başkanları’nın katılımıyla gerçekleşen 18.
Anadolu Buluşmaları’nda bayilere seslenen
Mustafa V. Koç, Koç Topluluğu’nun 2011
yılı faaliyetlerinin temasının “Bir Olmak” olarak açıkladı. 24. Üst Düzey Yöneticiler
Toplantısı’nda açıklanan Bir Olmak temasını
bir kez de Hatay ve çevresinde faaliyet gösteren bayilere anlatan Mustafa V. Koç tema
hakkında şunları söyledi: “Bir Olmak kavramını iki açıdan tanımlıyoruz: Bulunduğumuz
sektörlerde ve işlerimizde her zaman ‘Bir
Numara’ olmak ve ‘Birliğimizi’ yani Topluluk
içi sinerjimizi en yüksek seviyeye getirebilmek. 2011 yılına baktığımızda bu iki unsurun da olumlu etkilerine şiddetle ihtiyacımız
olacağını göreceğiz. Küresel ekonomik
koşulların bizi sert bir rekabetle karşı karşıya
bırakacağını, bunun üstesinden de ancak
konumumuzu koruyup güçlendirerek ve üst
seviyede dayanışma göstererek gelebileceğimizi söyleyebiliriz.”
2010 yılına dönerek bu yılı kısaca değerlendiren Koç Holding Yönetim Kurulu
Başkanı, geçtiğimiz yıl sahip olunan olumsuz
beklentilerin bir kısmının gerçekleşmesinin
yanı sıra bir kısmının da gerçekleşmediğine
dikkat çekti. Gelişmiş ülkelerin 2010 yılda
başarılı bir büyüme gösteremediğine değinen
Koç, yine geçtiğimiz yıl Euro bölgesinde
yaşanan sıkıntıya dair görüşlerini paylaştı.

Böyle bir tablo içinde dünyayı büyümeye
götürenin gelişmekte olan ülkeler olduğunu
vurgulayan Koç Holding Yönetim Kurulu
Başkanı “Dünya ekonomisi, gelişmekte olan
ülkelerin performansı sayesinde tahminlerin
üzerinde, muhtemelen yüzde 5’e yakın bir
oranda büyürken, mali piyasalarla ilgili olumsuz beklentiler gerçekleşmedi. 2011 yılı için
ise küresel planda bir dizi belirsizlikle karşı
karşıyayız. Ulusal planda ise 2010 yılının
olumlu rüzgârını bir süre daha arkamızda hissedecek gibiyiz.” dedi. Gelişmekte olan ülkeler arasında yer alan Türkiye’nin ekonomik
performansı ile göz doldurarak yüzde 8’e
varan bir büyüme oranı ile başarılı bir yılı geride bıraktığını da vurguladı.

MUSTAFA V. KOÇ: “AFRİKA’DA
YAŞANANLAR DİKKATLE İZLENMELİ”
Başarılı bir 2010 yılı geçiren Türkiye’nin
Afrika’da yaşanan olaylardan olumsuz etkilenebileceğinin sinyalini veren Mustafa V.
Koç sözlerini şöyle sürdürdü: “BRİC ülkeleri
olarak adlandırılan ve hızla gelişen ülkeler
olarak sayılan Brezilya, Rusya, Hindistan ve
Çin’e, henüz “büyüyen piyasalar” olarak
tanımlanan Türkiye, Endonezya, Güney
Kore ve Meksika’nın eklenmesi konuşuluyor. Türkiye’nin tam da böyle bir konumlandırma içine girdiği bir dönemde Kuzey
Afrika’da yaşananların dikkatle izlenmesi
gerektiği kanaatindeyiz. Tunus’ta başlayarak
bölgeye adım adım yayılan, haftalardır
Mısır’da devam eden ve Yemen’e sıçrayan
bir dizi gelişmenin başka ülkelere de sıçrayacağı tahmin ediliyor. Bu gelişmeler ekonomik anlamda özellikle petrol fiyatlarının
artmasına neden olurken, uzun vadede ise
bölgede yeni aktörlerin ortaya çıkacağını
gösteriyor. Türkiye, Mısır ve Tunus’a yılda 3
milyar dolar civarında ihracat yapıyor.
Bunun yanı sıra petrol ithalatçısı olan
Türkiye’nin artabilecek petrol fiyatlarından
olumsuz etkileneceği açık.”
Mustafa Koç, Kuzey Afrika’da yaşanacak
ve olası sorunları ortaya çıkaracak gelişmeler neticesinde Türkiye’nin daha az zarar
görmesi için ise reçeteyi şöyle verdi:
“Olumlu olabilecek gelişmeleri de gözden
kaçırmamak gerekiyor. Ortadoğu’daki en
büyük ve en hızlı büyüyen ekonomi olarak
Türkiye’nin, bölgede yeni ortaya çıkacak
hükümetler için alternatif modeller sunmada
belirleyici bir rol oynayacağı söyleniyor. Bu
da Türkiye’nin bölgesindeki konumunu
daha da güçlendirecek bir faktör olarak karşımıza çıkıyor.”

BizdenHaberler
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TURGAY DURAK “BİR OLMAK TEMASI
BAYİLERİMİZLE İLİŞKİMİZİ TARİF
EDİYOR”
Mustafa V. Koç’un ardından bir konuşma
yapan Koç Holding CEO’su Turgay Durak
ise Bir Olmak temasının önemiyle konuşmasına başladı. “Bizler büyük bir aileyiz ve tüm
başarılarımızın arkasında bir olmanın, birlik
olmanın gücü ve motivasyonu var.” diyerek
Koç Topluluğu için bayilerin önemine vurgu
yapan Durak, Vehbi Koç’un bayilere verdiği
önemi bir gelenek olarak bugün sürdürdüklerini söyledi. Anadolu Buluşmaları toplantılarının, Koç Topluluğu’nun vizyonunun bayiler tarafından sahiplenilmesinde ve onlardan
alınan geri bildirimlerle iş stratejilerinin şekillenmesinde daima belirleyici olduğuna dikkat çeken Durak, sağlıklı bir analiz yapılabilmesi için geçmiş yılın iyi değerlendirilmesi
gerektiğini söyledi. Bu kapsamda 2010
yılında dünyanın ekonomik görünümünü
kısaca özetleyen Durak, Avrupa’da yaşanan
sıkıntıda Almanya’nın diğer ülkelere göre
daha başarılı bir grafik çizdiğini belirtti.
Gelişmekte olan ülkelerin bu sınavda daha
başarılı çıktığını anlatan CEO Turgay Durak,
bunun sebebini ise şöyle açıkladı: “Hiç kuşkusuz bunda gelişmekte olan ülkelerin küresel kriz öncesinde gerçekleştirdikleri yapısal
reformların ve dinamik iç piyasalarının
önemli bir rolü var.”

34

BizdenHaberler

Tüm bunlar göz önünde bulundurulduğunda Türkiye’nin bir başarı öyküsü yazdığına değinen Durak sözlerini şöyle sürdürdü: “Türkiye ekonomisi 2001 krizinin ardından kesintisiz bir büyüme sürecine girdi.
Küresel krizin etkilerinin sert biçimde hissedildiği 2008’e kadar yılda ortalama yüzde
6,8 büyüdü. 2010 büyüme rakamları henüz
kesinleşmemekle birlikte yüzde 8 civarında
bekleniyor. Ekonomimizde büyüme trendinin oturmuş olduğunu, her krizin ardından
kısa sürede toparlanıp büyümenin başladığını söyleyebiliriz.”

“SEÇİM DÖNEMİNDE EKONOMİMİZ
BÜYÜMEYE DEVAM EDECEK”
2011’in Haziran ayında gerçekleşecek
genel seçimlerde yapılacak harcamalarla
ekonominin biraz daha büyüme eğilimine

Turgay Durak: “Bizler büyük
bir aileyiz ve tüm
başarılarımızın arkasında bir
olmanın, birlik olmanın gücü
ve motivasyonu var.”

yöneleceğini anlatan Turgay Durak, ancak
bu iyimser havaya rağmen dış piyasalarda
yaşanacak dalgalanmalara karşı da hazırlıklı olunması gerektiğini vurguladı. Durak
bunu da “Temkinli bir iyimserlik” olarak
adlandırdı.
2010 yılında başarılı operasyonel ve
finansal sonuçlar elde edildiğini vurgulayan
CEO Turgay Durak, hem iç hem de dış
pazarda gerçekleştirilen başarılı faaliyetler
ve izlenen yolun bunda en büyük paya
sahip olduğunu söyledi. Durak bu başarıyı
da şu rakamlarla açıkladı: “Bu yıl ülkemizde
gerçekleştirdiğimiz toplam 2 milyar TL yatırım ve yarattığımız 5 bin yeni istihdamla
ciddi bir fark yarattık, doğrudan istihdamımız 73 bin kişiye ulaştı. Yurt dışı gelirlerimiz
yüzde 26 artışla 11.5 milyar dolar seviyesine ulaştı. Türkiye’nin toplam ihracatının
yaklaşık yüzde 10’unu Koç şirketleri gerçekleştirdi. İstanbul Menkul Kıymetler
Borsası’nda Bileşik 100 Endeksi dolar
bazında yüzde 21 arttı. Koç Holding’in
piyasa değeri yüzde 65 arttı.”
CEO Turgay Durak bu genel açıklamaların
yanı sıra Topluluk çatısı altındaki şirketlerin
2010 yılı faaliyetlerini ve 2011 yılı hedeflerini
de bayilerle paylaştı. Turgay Durak’ın sunumunun ardından ise soru-cevap bölümüne
geçildi. Ali Poyrazoğlu’nun sahne almasıyla
renklenen Anadolu Buluşmaları akşam gerçekleşen gala yemeği ile sona erdi.

Geleceğin İş Dünyasına
Nasıl Hazırlanmalı?

İş dünyası başlı başına birçok zorluğu içinde
barındırıyor. Peki geleceğin iş dünyası nasıl olacak ve
daha da önemlisi bu geleceğe nasıl hazırlanmalı?

Ne sanmıştık!
Geleceğin iş dünyasına hazırlanmak için
her şeyden önce “gelecek”, “yönetmek” ve
“liderlik”le ilgili algı, tarif ve bilgileri
değiştirmek gerekir. Öyle bir dönüşüm
dönemindeyiz ki neredeyse önceye dair
kafalarımızda oluşmuş bütün kalıplara
format atılması gerekiyor.
Son 20-30 yılda, bilgisayar, internet ve
mobil teknolojilerin iş ve yaşam uygulamalarımızda neden olduğu değişimlerle
“kurumsallaşma” ve “küreselleşme” dediğimiz düzeneklerin içine girdik. Tüm gayretimizle standartlar, süreçler oluşturduk.
“Bir şey dünyanın bir yerinde nasıl
oluyorsa, yapılıyorsa; dünyanın her yerinde
de aynen öyle yapılabilir, yapılmalı’’
iddiasını uygulamaya çalıştık. Hepimiz
kurumsal-küresel standartlardan türemiş
modellerle işlerimizi, hayatlarımızı
yönetebiliriz zannettik.
Aynı şeyleri yer, giyer, hisseder hâle
geldik. Benzer evlerde oturup, tıpatıp aynı
kübik ofislerde birbirimizden çok
bilgisayarlarla çalışıp, her şeyi Google’dan
öğrenebiliriz sanıp, dört çeker arabamızı
da altımıza çekip, mutlu oluruz sandık.
Ve 2008’de duvara tosladık. Daha
doğrusu bunların iyi ve doğru bir şey
olduğunu tüm dünyaya ihraç etmeye
çalışan sistemler artık, patladı ve iflas etti.
Sorumlu, zorunlu ve
muktediriz!
Ondan sonrası zaten çorap söküğü gibi
geldi. Takkeler düştü keller, internette,
siber alemde fotoğraf, yazı hatta video
olarak, üstelik de 3D, anında göründü.
Hiçbir şey gizlenemez, manipüle edilemez
hâle geldi. İnsanları standartlaştıralım, işleri
daha hızlı, daha çok ve 7/24 yapalım diye
kullanılmaya çalışılan internet ve mobil
uygulamalar, sosyal medyayı yaratınca
işler çığırından çıktı.

Nano ve genetik teknolojilerde kat edilen
mesafe, sosyal medya ile somutlaşan
dijitalleşme süreci ve gelecekte neler
yapılabileceğini daha net kestiriyor olmak;
insanlığa bugüne kadar hiç olmadığı kadar
kudret ama aynı zamanda da müthiş
sorumluluk yükledi. Fütürizm; daha iyi bir
gelecek için temel bakış açısı, yaklaşım ve
felsefe hâline geldi.

Kriz değil, devrimsel uyanış!
Bir anlamada hepimizin gözlerindeki perde
kalktı. Birbirimizin aklını, bilgisini
paylaştıkça doğru bildiğimiz şeylerin
aslında hiç de öyle olmadığının, her şeyin
sorgulanabileceğinin ve sorgulanması
gerektiğinin farkına vardık.
Özellikle son 20 yılı; “petrol bitecek,
enerjisiz kalacak, yok olacağız!” diye
petrol-silah tacirlerinin oyunlarına figüran
olarak, korku içinde yaşadık. Ve bu hızlı
paylaşım ve farkındalıkla keşfettik ki
aslında güneş, rüzgar, yer altı-üstü sular,
her şey enerji kaynağı ve sonsuz! Bu bile
tek başına devrimsel bir uyanış!
Son iki yıldır tüm dünyaca, finansal-

Ufuk Tarhan

Fütüristler Derneği Başkanı
ve M-GEN Gelecek
Planlama Hizmetleri Ltd.
Şti. Başkanı

ekonomik kriz geçirdiğimizi zannedip,
aslında aklımızı, bilgimizi, teknolojiyi ve
duyguları; bir de tabii dünya kaynaklarını
yararlı kullanmak gibi bir sorumluluk
taşıdığımızın bilincine kazanmaya başladık.
Mış-miş’ler ve Gibi’cilik out!
Kısacası, artık her birey, kurum ve toplum
daha akıllı. Kandırmak zor! Öyleymiş,
böyleymiş, gibiymiş’leri yutturmak ya da
öteki-yabancı demek imkansız! Soruveririz
Google’a, yazıveririz sosyal paylaşım
platformlarından birine ya da bloglara,
istemediğimiz kadar yanıt, bilgi, katkı, ispat,
örnek geliverir. Hem de 1-2 dakikada.
Birkaç saatte… Bakınız Wikileaks…
Bu gerçekler tüm iş yapış, yaşam,
paylaşım modellerinin yeniden düşünülüp,
tasarlanmasını gerektiriyor. Ululaştırmanın,
zannetmenin, zannettirmenin, tahminlere
göre yönetmenin, yönlendirmenin sonunu
getiriyor. Yeni çağda, herkese ve herşeye
erişilebilir duygusu, durumu belirleyici
olacak, bu belli…
İş dünyası bir an önce bu yeni gerçek
ve yeni normallere, hiç de alışık olmadığı
değer setlerine göre yeniden ve çok hızlı
düşünme, planlama ve uygulama
sürecine girmeli.
Bundan böyle, kimse ve hiçbir kurum
için “hazır, başarı-kazanç garantili”
paketler, planlar yok!
Herkes, her kurum ve toplum; kendi
‘daha iyi bir gelecek’ planlarını bulmak
zorunda!
Özellikle iş dünyası; alışkanlıklarını yeni
çağın gerekliliklerine göre baştan aşağı
değiştirmesi gerektiğini kabul etmeli. Daha
doğrusu yeniden bir küratör gibi temel
değerlerini belirleyip, onlara sıkı sıkı sarılarak,
üzerine koyacaklarını tekrar, daha iyi bir
gelecek için düzenlemeli, yeni vizyon, ürün,
hizmet ve hayatlar tasarlamalı. Tabii
sürdürülebilir, uygulanabilir olanlarını...
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TOPLUMSAL SORUMLULUK

Ülkem İçin’in 2010 yılı
uygulamasında büyük
gayret gösteren Tokat
Bayisi Kadim Durmaz
(sol başta) ile İzmir
bayileri Engin Soy ve
Mürsel Yakut’a ödüllerini
Koç Holding Yönetim
Kurulu Başkanı Mustafa
V. Koç verdi.

Şirketler
sıralamasında birinci
sırada yer alan
Düzey’in ödülünü
Genel Müdür Metin
Yılmaz, Mustafa V.
Koç’un elinden aldı.

ÜLKEM İÇİN’İN
KAHRAMANLARI
“Ülkem İçin” Projesi 2010 yılını başarıyla kapatırken, bu başarıda büyük pay
sahibi olan Topluluk şirketleri ve Ülkem İçin Elçileri de ödüllendirildi.
Koç Topluluğu çatısı altındaki çalışanlar, bayiler ve tedarikçiler arasında
gelenek hâline gelen sosyal sorumluluk olgusunu daha da pekiştirmek
ve ülke çapında yaygınlaştırmak için hayata geçirilen “Ülkem İçin”
Projesi 2010 yılını da başarıyla tamamladı. Düzenli kan bağışçılığının
hedeflendiği 2010 yılı uygulamasında yılsonu itibariyle 32 bin 498 kişiye
ulaşıldı ve 32 bin 580 ünite kan bağışı sağlandı. Bu başarıda en büyük
pay şüphesiz 81 ilde “Ülkem İçin” Projesine odaklanan 46 şirket ve 128
koordinatör bayinin oldu.

ONLAR GÖNÜLLERİN ŞAMPİYONU
24. ÜDYT’de gerçekleştirilen ödül töreninde 2010 yılı boyunca il uygulamalarında öne çıkanlar ve başarılı şirketler ödüllendirildi. Ancak böylesine büyük bir gönüllük hareketinde şüphesiz tüm katkı sağlayanlar birer
şampiyondu.
İl uygulamasında, tüm illerin çalışmaları;
• Sağlanan bağış miktarı,
• Kampanyaya destek olan bayii sayısı
• Yerel idarelerle işbirliği,
• Projenin il içindeki iletişimi ve
• Kampanya sayısı
kriterleri temelinde değerlendirilerek şampiyonlar belirlendi.
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Bu yıl şampiyon olan il, “Tokat”. Ancak Tokat ile birlikte Kızılay’a çok
büyük bir katkı sağlayan bir il daha var… Kan bağışı rakamı bazında
birinci sırada gelen “İzmir” de toplam 45 kampanya gerçekleştirdi.
Böylece Tokat Ülkem İçin Elçisi Arçelik bayii Kadim Durmaz ve İzmir
Ülkem İçin Elçileri Arçelik bayii Engin Soy ve Birmot İzmir’den Mürsel
Yakut iki ayrı alanda birinci oldular.
Bu yılki uygulamayı çok başarılı bir şekilde yürütmelerinden dolayı
seçim yapmayı çok zorlayan iller oldu. Gösterdikleri içten çaba, büyük
gönüllülük ve elde ettikleri başarı ile dikkat çekenler, Adıyaman Arçelik
Bayii İlhan Subaşı, Amasya Arçelik bayii Murat Emin Özkök, Hatay Ford
bayii Osman Ovalı, Burdur Arçelik bayii Hasan Ali Daldal, Giresun Beko
bayii Seyit Atar, Zonguldak Arçelik bayii Ayşen Orhan ve Manisa Arçelik
bayii Mehmet Yumrukaya oldu.
Şirketler sıralamasında ise belirleyici kriter, kan bağışlayan çalışan sayısının toplam çalışan sayısına oranıydı. Bu kritere göre birinci olan Düzey,
toplam 381 çalışan sayısında, 427 ünite kan bağışlayarak yüzde 112
oranı ile destek verdi. Düzey’in yanı sıra diğer Topluluk şirketleri de projeye büyük katkı sağlayarak şirket içi farklı ve etkili iletişim alanlarını kullandılar. Böylece proje bilinirliğini daha da yaydılar. Bu şirketlerden Arçelik,
Ford, Tüpraş ve Tofaş en büyük bağışçı sayılarına ulaşırken, Türk Traktör,
Yapı Kredi Bankası ve Aygaz ise şirket içinde farklı iletişim çalışmalarıyla
ön plana çıktılar.

Gurur Tablomuz
“ÜLKEM İÇİN” 2010 UYGULAMASINA KATILAN
ŞİRKETLERİMİZ
Aygaz

Callus

Koç Holding

Koç Lisesi

RAM Sigorta

Akpa

Demir Export

Koç Finans

Mogaz

RMK Marine

Türk Traktör

Aygaz Doğalgaz

Ditaş

Koç.net

Opet

Setur

Vehbi Koç Vakfı

Tüpraş

Amerikan Hastanesi

Divan

Koç Sistem

Opet-THY

Setur Marinalar

Arçelik

Düzey

Katron

Otokar

Tanı

Yapı Kredi Bankası ve
İştirakleri
ZER

Arçelik LG

Entek/Eltek

Koç Emeklilik Vakfı

Otokoç

Tat Konserve

Ark İnşaat

Ford

Koçtaş

Promena

TAT Tohumculuk

Bilkom

Harranova

Koç Üniversitesi

RAM Dış Ticaret

Tofaş/Koç Fiat

2010 YILI ÜLKEM İÇİN ELÇİLERİMİZ
Adana

Arçelik ve Ford bayii

Ali Gizer

Tofaş bayii

Gökhan Mıçı

Adıyaman

Arçelik bayii

İlhan Subaşı

Afyon

Arçelik bayii

Mehmet İşbilir

Ağrı

Arçelik bayii

Yılmaz Sağın

Aksaray

Beko bayii

Bekir Kulak

Amasya

Arçelik bayii

Murat Emin Özkök

Arçelik bayiileri

Mehmet Akkaş,Kamuran Kutlucan,
Emin Koç, Cenk Konanç

Ankara

Antalya
Ardahan

İstanbul

İzmir

Arçelik bayiileri

Bilal Gürses, Bülent Karabağ, Serdar İnce,
Hüseyin Gencer, Özkan Lostar, Zafer
Kitapçı, Süleyman Acar, Hulusi Yakupoğlu

Beko bayiileri

Veysel Sığlan, Mithat Ümitli

Arçelik bayii

Engin Soy,

Birmot

Mürsel Yakut
Ökkeş Güner

Kahramanmaraş

Arçelik bayii

Karabük

Arçelik bayii

Hamdi Yenigün

Karaman

Arçelik bayii

Nadir Nas

Tofaş bayii

Suat Karaoğuz

Kars

Arçelik bayii

Mehmet Sani Erdoğdu

Arçelik bayiileri

Ömer Sami Topay, Hürol Şenbay

Kastamonu

Opet bayii

Doğan Ünlü

Beko bayiileri

Mustafa İskender, Adnan Sevim

Kayseri

Opet bayii

Latif Başkal

Beko bayii

Seval Güngör

Tofaş bayii

Vedat İnciroğlu

Arçelik bayii

Adnan Yıldız

Artvin

Ford bayii

Yüksel Karakurt

Aydın

Tofaş bayii

Selami Özpoyraz

Kırıkkale
Kırklareli

Arçelik bayiileri

Selim Kınalı, Erdem Çetin

Beko bayii

Ercan Daloğlu

Balıkesir

Beko bayii

İbrahim Kantarcı

Bartın

Beko bayii

Ali Coşkun Demirel

Kırşehir

Opet bayii

Hülya Coşkuntuna

Batman

Arçelik bayii

İhsan Borak

Kilis

Beko bayii

Habib Türkay
Selim Baştürk, Nesim Sıtkı Ceylan

Bayburt

Arçelik Bölge Müdürü

Doğukan Köroğlu

Kocaeli

Arçelik bayiileri

Bilecik

Arçelik bayii

Ali Pamukçu

Konya

Arçelik bayiileri

Vehbi Ağırbaşlı, Mevlüt Yüce

Bingöl

Arçelik bayii

Tuncer Çılgasit

Kütahya

Arçelik bayii

Ebubekir Özerdoğmuş

Bitlis

Beko bayii

Fehmi Kaleli

Malatya

Opet bayii

Ubeyd Komşuoğlu

Bolu

Beko bayi

Zeki Günay

Manisa

Beko bayii

Mehmet Yumrukaya

Burdur

Arçelik bayii

Hasan Ali Daldal

Mardin

Arçelik bayii

Fatin Ergin

Cenk Bilecikli, Hakkı Özay,
Cem Yüksel, Mert Meriç

Muğla

Arçelik bayii

Kenan Değertaş

Muş

Beko bayii

Ekrem Demirel

Bursa

Arçelik bayiileri
Beko bayiileri

Eyüp Onat, Yüksel Taşdemir

Nevşehir

Opet bayii

İbrahim Karaşahin

Çanakkale

Tofaş bayii

Can Mildon

Niğde

Arçelik bayii

Haccı Emin Özdemir

Çankırı

Arçelik bayi

İsmail Sarıkaya

Ordu

Arçelik bayii

Kamil Ersoy

Çorum

Arçelik bayii

Mustafa İstanbulluoğlu

Osmaniye

Arçelik bayii

Ömer Kabul

Denizli

Opet bayii

Sadık Uzunoğlu

Rize

Arçelik bayii

İbrahim Güveli

Arçelik bayii

Sıddık Kurul

Sakarya

Arçelik bayii

Mücahit Aslan

Arçelik bayii

Erben Çakman

Samsun

Tofaş bayii

Uğur Şakiroğlu

Diyarbakır
Düzce

Beko bayii

Özkan Çakır

Siirt

Beko bayii

Abdulkadir Demirhan

Edirne

Beko bayii

Recai Aran

Sinop

Elazığ

Tofaş bayii

Mehmet Metin

Tofaş bayii
Arçelik bayii
Tofaş bayii

Gülşah Kayıkçıoğlu
Melih Balk
Onur Sünbüloğlu

Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep

Sivas

Beko bayi

Murat Yurt

Ford bayii

Muammer Cindilli

Şanlıurfa

Arçelik bayii

Mehmet Ali Coşandal

Tofaş bayii

Engin Çimen

Şırnak

Beko bayii

Faruk Aydın

Tekirdağ

Beko bayiileri

Raşit Akın, Serdar İyidoğan

Arçelik bayii

Hasan Toprak

Arçelik bayii

Kadim Durmaz

Arçelik bayii

Hasan Melek

Arçelik bayi

Nevzat Altınel,

Beko bayii

Emin Çokaygil

Tofaş bayii

Ali Topçuoğlu

Ford bayii

Erol Doğaner

Tokat
Trabzon

Tofaş bayii

Erol Tuna

Giresun

Beko bayii

Seyit Atar

Gümüşhane

Beko bayii

Muharrem Bozkır

Tunceli

Beko bayii

Uşak

Arçelik bayii

Ziya Tiritoğlu

Ford bayii

Ali Çiçeksay,

Hakkari

Arçelik bayii

Ali Şen

Hatay

Ford bayii

Osman Ovalı

Van

Yusuf Cengiz

Iğdır

Arçelik bayii

Cafer Yeşil

Tofaş bayii

Ozan Şengül

Isparta

Arçelik bayii

Mümtaz Armağan

Yalova

Arçelik bayii

Bedrettin Aydın

İçel-Mersin

Arçelik bayii

İbrahim Kiper

Yozgat

Arçelik bayii

Şenol Daştan

İstanbul

Ford bayii

Altuğ Erkan

Zonguldak

Beko bayii

Ayşen Orhan

BizdenHaberler
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BİZ’DEN

“OPET, STANDARTLARI
BELİRLİYOR”

Latif Başkal, Kayseri’de bulunan, dededen kalma akaryakıt istasyonunun
üçüncü nesilden patronu. Akaryakıt sektörüne çocukluğundan aşina olan
Başkal, şimdi de kendi oğlunu bu sektöre hazırlıyor.

Latif Başkal: “Opet,
bize hareket kabiliyeti
kazandırdı. Artık
daha hızlı karar
verebiliyor daha hızlı
uygulayabiliyoruz.”

Latif Bey sizi ve Latif Başkal A.Ş.’yi
yakından tanıyabilir miyiz?
Şirketimizin kurucusu, dedemiz Latif Başkal,
1960’lı yıllarda başka iş kollarıyla meşgulken
bir arkadaşının ısrarıyla akaryakıt sektörüne
giriyor. Daha sonra da akaryakıt ana iş kolumuz hâline geliyor.
Dedemden sonra işlerin başına babam
geçti. 1990 yılına kadar üç istasyonla, daha
sonraki yıllarda da iki istasyonla hizmet vermeye devam ettik. Tarihler 2000’i gösterdiğinde ise Opet’le çalışmaya başladık. Bugün
biri merkezde diğeri ise şehirlerarası ana yol
üzerinde bulunan iki istasyonumuz var.
Ben 1981 Kayseri doğumluyum. Uludağ
Üniversitesi İktisat Fakültesi mezunuyum.
Evliyim, üç yaşında bir oğlum var. Zaman
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zaman onu da istasyonumuza getiriyorum.
Opet amblemlerini tanıyor. Opet’ten başka
istasyonda tuvalete dahi girmiyor. Damardan
bir akaryakıtçı olacak gibi geliyor.
Kardeşim Ahmet’le birlikte aktif olarak
2005 yılından beri işin başındayız. Ama
öncesinde tüm kademelerde çalıştık, çalıştırıldık. Pompacılık da yaptık, markette de
çalıştık, yıkamacılık da yaptık.
11 yıl önce Opet’le bir işbirliğine girdiniz.
Bu süreçten biraz bahseder misiniz?
Opet’ten önce çalıştığımız kurum bir kamu
kuruluşuydu. Biz istasyonumuza yatırım
yapılmasını istiyorduk ama onlar bu yatırımı
yapamıyorlardı. Biz o dönemde istasyonumuzu yıkmıştık. Yeni bir istasyon yapıyorduk.

Çalıştığımız şirketin hantal yapısından ötürü
Opet’e yöneldik. Tesadüfler bizi bugünlere
getirdi. Bundan da çok mutluyuz.
Aradan geçen 11 senede neler değişti?
Opet 11 sene önce ufak bir bebekti. Bu
bebek büyüdü, onunla beraber biz de büyüdük. Opet öncesinde, 50 seneye yakın hantal bir şirketle çalışmış olmanın etkisiyle biz
de hantaldık. Opet’le çalışmaya başlayınca
her şey çok hızlı ilerlemeye başladı. Opet
bizim hareket kabiliyetimizi artırdı. Bu anlamda iki taraf da birbirine çok şey kattı.
Opet son 5 yıldır Türkiye Müşteri
Memnuniyeti Endeksi Sonuçları’na göre
akaryakıt sektörünün lider markası
konumunda. Siz bu standartları kendi
istasyonunuzda nasıl sağlıyorsunuz?
Araştırmalarla tespit edilmiş bir şey var:
“Müşteri akaryakıt almayı sevmiyor. Görmediği
ve havaya giden, ancak çok hayati bir ürüne
para veriyor.” Burada müşteriyi memnun
etmek için ne yapmamız gerektiği çıkıyor ortaya. Bizim sektörümüzde müşteri hızlı hizmet,
kendisine gülümseyecek personel, marketinde
her şeyi bulabileceği, tuvaletinin temizliğinden
hiç şüphesi olmadan kullanabileceği bir istasyon istiyor. Opet bu konuda standartları belirliyor. Ancak önemli olan bunun sürdürülebilir
olması. Bunun için ciddi kaynak aktarıyoruz.
İşi, sadece tuvaletlerin temizliği ve çevre
düzenlemesi olan kişilere istihdam sağlıyoruz.
Personelimize bu işin ne kadar önemli olduğunu anlatıyoruz. Onlardan yapmalarını istediğimiz işin müşteriye karşı sorumluluğumuz olduğunu biliyorlar. Yoksa patron istedi diye bir iş
yapılırsa aynı mutluluğu vermez çalışanlara.
Bu bölgeye ve buradaki müşteri yoğunluğuna dair neler söyleyebilirsiniz? Nasıl
bir müşteri profiliniz var?
Buraya birbirinden farklı birçok insan geliyor. Biz en iyi şekilde müşterimize hizmet

vermek için çalışmaya devam ediyoruz.
Opet’in bu ülkeye aşıladığı bir kültür var.
Özellikle müşterinin beklentilerini çekinmeden aktarması noktasında çok önemli yol
alınmasını sağladı. Bu da müşterimizle aramızda daha sıcak bir ilişki kurulmasında
vesile oldu. Şehir merkezindeki istasyonumuzdan günlük ortalama 1.500 araç benzin
alıyor. Her zaman bir önceki seneden daha
başarılı bir yıl geçirmeyi hedefliyoruz.
EPDK’nın aldığı karara göre 31 Ocak 2011
tarihinden itibaren akaryakıt istasyonlarında promosyonlar kaldırıldı. Siz bu yeni
döneme ilişkin neler söyleyebilirsiniz?
Promosyonlar bizim ve müşterilerimiz için çok
önemli unsurlardı. Bu saatten sonra yapacağımız şeylerle kanunlar çerçevesinde müşteriyi
memnun etmemiz gerekecek. Örneğin yıllardır
Anneler Günü’nde çiçek verirdik. Bundan sonraki süreçte bunu yapabilecek miyiz, yapamayacak mıyız bilmiyoruz. Kanunda açıklıklar var.
Kanun diyor ki: “Maddi değeri olan, maliyet
unsuru olan bütün ürünlerin dağıtılmasını
yasaklıyorum!” Bu nedenle biz de bundan
sonra olacakları göreceğiz. Şimdi fiyat indirdik,
kâr marjımızdan ciddi anlamda fedakarlık ettik.
Bir anda bütün Opet istasyonları lokasyona
bağlı olarak motorin ürünlerinde 8 kuruşa
kadar fiyat indirdi. 2011 bizim sektörümüz için
hem birçok şeyin başlangıcı hem de bitişi
oldu. Şu anda motorin-dizel ürünlerde bir ürün
değişimi söz konusu. AB’ye uyum çerçevesinde 10 ppm kükürt oranını yakalamak zorundayız. Burada bir fiyat farkı var. 2010’un Eylül
ayında intifa süreleri 5 yıla indirildi. Şirketler
burada çok büyük paralar harcadılar. Opet
250 milyon dolar civarında harcama yaptı. Şu
anda önümüzü görüyoruz desek çok doğru
söylemiş olmayız. Çünkü gerçekten ne olacağını bilemiyorsunuz. Bir gün fiyat düşüyor,
ertesi gün daha fazla artıyor. Bir senedir böyle
bir süreç yaşıyoruz.
Bu sizin kâr oranlarınızda da düşüşe
neden olacak gibi.
Son dönemlerde bizim kâr marjlarımıza
yönelik çok haber yapıldı. Ancak hepimizin
bilançoları ortada. Vergi dairesi gibiyiz. Biz
vergi topluyoruz. Bundan kalan zamanlarda
para kazanmaya çalışıyoruz. Çünkü sattığımız ürünün yüzde 65-70’i vergi. Sektör
2010’un Ekim ayı itibariyle 55 milyar TL gibi
bir büyüklüğe ulaşmış ve bunun 31 milyar
TL’si vergi. Yüzde 25 de ham madde maliyeti var. Geriye kalan yüzde 15’lik dilim ise
dağıtım firması ve bizim aramızda paylaşılıyor. Matematik ortada.

Biz iki istasyonumuzda toplam 40 kişiye
istihdam sağlıyoruz. Üç vardiya sekiz saat
şeklinde çalışıyorlar. Sigortaları aldıkları net
maaş üzerinden yatıyor. Vergilerimizi düzenli
ödüyoruz. Bu işin arkasında ciddi bir operasyon ve ciddi maliyetler var.
Bu süreçte hizmet veren güvenilir firmalar
avantaj sağlayacak.

Bir bayi olarak hem Koç
Holding’in hem de Opet’in tüm
projelerine destek olmaya
devam edecek ve elimizden
geleni yapacağız.

Kayseri’deki Ülkem İçin Elçisisiniz…
Biraz Ülkem İçin projesi çerçevesinde
gerçekleştirdiğiniz çalışmalardan bahseder misiniz?
Ülkem İçin projesinin başlangıcında yani
2006 yılında kardeşim Ahmet proje
sorumluluğunu üstlendi. İlk projemizde
Kayseri’de Gesi bölgesinde bir yatılı ilköğretim okulundaki eksiklikleri gidermeyi
amaçladık. Bu okulun en büyük eksiği
eskimiş pencere çerçeveleriydi. Çocuklar
geceleri üşüyordu, ahşap çerçevelerden
içeriye soğuk giriyordu. Koç Holding bu
konuda gereken paranın bir kısmını karşıladı, biz ve diğer bayiler de katkı sağladık.
Paranın yanı sıra ayni yardımlar da yapıldı.
Biz o okulun yatakhanesindeki tüm pencereleri değiştirdik. Kalan parayla birkaç
okula daha destek olarak eksiklerini

tamamlamaya çalıştık. Bu dönemde kardeşimin askere gitmesiyle projeye ben devam
ettim. O esnada TEMA ile gerçekleştirdiğimiz projeye destek sağladık. Buradaki bir
vakıf okulunda ağaç dikim seminerleri ve
ağaç dikimi yapılmasını sağladık. Ardından
da Ülkem İçin Kan Veriyorum kampanyası
başlatıldı. Kızılay’la beraber Kayseri’de

çeşitli çalışmalar yaptık. Haziran ayında Ali
Bey’in katılımı ile istasyonda bir bağış kampanyası yaptık ve toplam 300 ünite civarında kan topladık.
Opet ile olan işbirliğinizin geleceğini
nasıl görüyorsunuz?
İnsanların birbirlerine güvenmesine dayalı
bir konu ticaret… Biz firmamıza, firmamız
bize güvenmeye devam ettiği sürece bu
işbirliği de devam edecektir. Bu olguyu her
zaman canlı tutmamız gerekiyor. Biz daha
yeni nikah tazeledik ve imzayı atan ilk birkaç bayiden birisi olduk. Burada bir iş ortağı gibiyiz… Her anlamda birbirimizi tamamlıyoruz. İyi bir şeyler yapmaya çalışıyoruz.
Para hiçbir zaman bizim için ölçü olmadı.
Güvendiğimiz insanlarla ve güvendiğimiz firmalarla çalışmayı seçtik. Opet’le uzun yıllar
çalışacağımıza inanıyoruz.
Bizden Haberler Dergisi okurlarına vermek istediğiniz bir mesaj var mı?
Biz Opet olarak genç bir firmayız ve hızlı
büyüyoruz. Yüzde 100 bir Türk firmasıyız. Bu
bile bizler için çok önemli bir hadise. Ülkemize
sosyal sorumluluk anlamında kattıklarımız da
herkes tarafından takdir görüyor. Bu firmanın
daha da büyümesi lazım. Herkesin de bu
yolda kendisine düşenden daha fazlasını yapmalı. Okyanusta nacizane bir parça da olsak
bundan mutluluk duyuyoruz.
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Kayhan Gürbüz’ün bir
koleksiyoner sayılabilecek kadar çok fotoğraf ekipmanı var.

FOTOĞRAFÇI
ASLINDA KENDİNİ ANLATIR

Koç.net Genel Müdür Yardımcısı Erdem Kayhan Gürbüz, “En Güzel 29 Ekim
Kutlama Fotoğrafları” yarışmasında toplam üç fotoğrafı ile ödüle layık görüldü.
Erdem Kayhan Gürbüz, ODTÜ’den 1988
yılında elektronik mühendisi olarak mezun olur
olmaz başladığı iş hayatına, 10 yıl kadar
Ankara’da devam etti. T.C. Merkez
Bankası’daki görevinden Yapı Kredi
Bankası’na transfer olarak İstanbul’a gelen
Gürbüz, 2002’den bu yana Koç.net’te Genel
Müdür Yardımcısı olarak görev yapıyor. Koç
Üniversitesi’nde Executive MBA programını
tamamlayan Gürbüz’ün, iş hayatının yanı sıra
pek çok hobisi var. Bunların en çok öne çıkanı fotoğrafçılık. Gürbüz, bu sene 29 Ekim
Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin İFSAK ile
birlikte düzenlediği “En Güzel Kutlama
Fotoğrafları” yarışmasında üç ödül birden aldı.
Koç Bilgi Grubu Fotoğraf Kulübü üyesi de
olan Erdem Kayhan Gürbüz ile özel ilgi alanları ve fotoğrafçılık hobisi hakkında renkli bir
sohbet gerçekleştirdik.
Fotoğrafçılık dışında birçok hobiniz var.
Fotoğrafçılığa uzanan süreçten ve diğer
hobilerinizden biraz bahseder misiniz?
1969-1971 yılları arasında Gökkuşağı diye
fasiküller hãlinde yayınlanan kuşe kağıda

basılan, büyük ebatta, 2-2,5 lira gibi, o
zaman yarım kilo et fiyatına denk gelen bir
fiyata satılan bir dergi vardı. Bu derginin en
arkasında da ünlü ressamların tabloları olurdu. O zamanlar henüz okuma yazma bilmiyordum ama annem bana bu dergiyi gösterir, okurdu. Görsel olarak bende epey yer
etmişti. Özellikle de gerçekçi, fotoğrafımsı
resimler çok hoşuma giderdi. İlkokulda da
resme merak salmıştım hatta Kelebek
Gazetesi’nden ödül kazanmışlığım vardır.
Ankara Anadolu Lisesi’nde okurken de yağlı
boyaya geçmiştim artık. Mandolin, melodika,

gitar gibi meraklarım başladı. İleri yıllarda klasik gitar ve elektronik gitara devam ettim. Bir
yandan da satranca ilgi duymaya başladım.
Bir kitap alarak kendi kendime öğrendim ve
milli takım seçmelerine kadar çıktım.
Federasyon’da Yönetim Kurulu Üyeliği,
Bayanlar Milli Takım antrenörlüğünden
hakemliğe kadar pek çok görevde bulundum. Bu sırada Karpov’la oynama şansına
bile eriştim. Satranç da çok görsel muhakeme yeteneği gerektiren bir spor.
Fotoğrafçılığa ne zaman başladınız?
Fiili olarak çoğumuz gibi çocuk yaşlarda başladım. 70’li yıllarda babamın görevi nedeniyle
bulunduğumuz Suriye’de ilk fotoğraf makinemi almıştı babam. Minolta marka, yarı otomatik, sadece netlik ayarı yapılan bir makineydi.
Hatıra fotoğrafları çekerek başladım. O makine hala durur. Daha sonra iş hayatına ilk başladığım dönemde ilk yarı profesyonel seviyede
makinemi yurt dışı seyahatimde iki adet lensle
beraber satın aldım ve çekmeye başladım.
Özellikle grafik kompozisyonlara ilgi duyuyordum. Bir de tabii anı fotoğrafları çekiyordum
ama bir düzen arz etmiyordu, rastgeleydi bu
çekimler. Son 12-13 yılda ise, satrancın
önüne geçebilecek bir hobi düşünemezken,
düzenli olarak fotoğraf çekmeye başladım.
Fotoğrafçılıkta yeni teknolojileri, ekipmanları sürekli takip ediyor musunuz?
Tabi böyle bir hobiyle uğraşınca hãliyle ekipmana merak salıyorsunuz. Bir sürü gövde, bir
sürü lens, bir sürü aparat, aksesuvar satın ala
ala, sonunda, neredeyse iki tane dükkan açacak kadar malzeme biriktirmiş oldum. Bir
koleksiyoner sayılabilecek kadar ekipmanım
var. Tabii giderek daha bilinçli hãle geliyorsunuz. Çekimleri amaçsızca değil, bir vizyon, bir
amaç doğrultusunda bir proje, bir portföy olarak düşünerek gerçekleştirmek lãzım.
Sizi en fazla etkileyen dal hangisi?
Fotoğraf çekmeyi en fazla tercih ettiğiniz
alanlar nelerdir?
Ben merakımı cezbeden, önüme gelen her
dalda fotoğraf çekiyorum. En son geçen ay
bir arkadaşımın doğumunu çektim. Kendi
çocuklarımın doğumunu da çekmiştim.
Hayatta hepimiz bir arayış içindeyiz. Kendimizi
anlamaya, hayatı anlamaya çalışıyoruz. Yıllar
geçip olgunlaştıkça vizyonunuz da gelişiyor.
Fotoğrafladığınız obje ne olursa olsun aslında
kendinizi ifade ediyorsunuz. Ayrıca yaratıcılığa
da çok açık bir alan.
Özel ilgi alanlarına sahip olmanın olumlu

bir geri dönüşü oluyor mu? Örneğin
fotoğrafçılıkta edindiğiniz deneyimin nasıl
bir katkısı oldu size?
Bilgi ve deneyimi her alanda kullanabiliyorsunuz. İş hayatınızdaki deneyimleriniz hobilerinizde işinize yaradığı gibi hobilerinizde edindiğiniz
deneyimlerin de iş hayatınıza katkısı oluyor.
Öncelikle tabii ki rahatlıyorsunuz, arınıyorsunuz. Aynı zamanda da insanlarla interaktif bir
ilişkiye giriyorsunuz. Bir takım teknik veya teknik olmayan vasıflar geliştiriyorsunuz.
Sokak fotoğrafçılığıyla uğraşan bir kişi

gösterilerini konu alan bir fotoğraf yarışması
yapılıyor. Bu sene 846 eser katıldı. Bu yarışmada ikincilik ödülü aldım. Bu çekime giderken de, nereden çekeceğim; hangi lensi alacağım; geçen sene hangi değerleri kullanmıştım;
memnun muyum; bu sene hangi değerleri kullanayım diye yine önceden bir hazırlık yaptım.
Tabii öncesinde ne kadar hazırlık yapmış olursanız olun çekim sırasında yine de bir anda
hızlı ve doğru karar almanızı gerektiren, strateji,
ayar ve konum değişikliği ihtiyacı içeren beklenmedik ani durumlar gelişebiliyor.

Gürbüz, 29 Ekim
kutlamalarını konu
alan bu fotoğrafıyla
ikincilik ödülünü
kucakladı.

mesela sokakta gördüğü herhangi bir kişiye,
“merhaba, nasılsın, gel ben senin bir fotoğrafını çekeyim” demek zorunda. Ben başlarda
uzaktım insanlara. Tele ile uzaktan sokak
fotoğrafçılığı yapılmaz. Sokak fotoğrafçılığında
burnunun dibine kadar gireceksiniz. Bu taksiciyle konuşmak gibi bir şey değil. Balat’a gidiyorsunuz hanımlar inmişler meyhane pilavı
yapıyorlar. Hem fotoğrafı çekiyorsunuz hem
birlikte pilav yiyorsunuz.
Birçok ortama giriyorsunuz. Dergilerden
tanıdığınız çok ünlü bir magnum fotoğrafçısıyla
sohbet edebiliyorsunuz. Size yeni çıkan bir
fotoğraf makinesiyle ilgili fikrinizi soruyor
mesela.
İyi bir fotoğraf için nasıl bir hazırlık yapılmalı?
Mental hazırlık yapmanız gerekiyor öncelikle.
Fotoğraf bir düğmeye basınca çekiliyor bitiyor
ama aslında fotoğraf çekme süreci ondan çok
daha önce başlıyor. Çekimden önce neyi,
nerede, nasıl bir ortamda çekeceğinize bağlı
olarak hangi tekniği, hangi ekipmanı tercih
edeceğinizi kafanızda oluşturuyorsunuz.
29 Ekim kutlamalarını konu alan yarışmada ödül aldınız…
Yaklaşık beş senedir İstanbul Büyükşehir
Belediyesi’nin 29 Ekim kutlamaları bünyesinde
İstanbul Boğazı’nda yapılan havai fişek ve lazer

Fotoğrafçılık üzerine makaleleriniz var…
Editör arkadaşım, Photoworld Dergisi için
hareket fotoğrafçılığı üzerine çekim yapmamı ve bir yazı hazırlamamı rica etmişti. Ben
de yaklaşık üç ay boyunca sürekli etkinlik
çekimlerine gittim. Şansıma o dönem
Power Boat Yarışları vardı. MX1 Dünya
Motor Yarışları vardı. Bunların yanı sıra çektiğim hareketli sokak fotoğraflarını toparladım ve bir portföy oluşturarak fotoğraf destekli bir yazı dizisi hazırladım. Fotoğrafları
nasıl çektiğimi de detaylı anlatan bölümler
hazırladım. Sonrasında devamı geldi. Son
dört sayıda da düzenli olarak yazmaya
devam ediyorum. Bu yazılar benim için de
araştırma yapmak, kendimi güncellemek
açısından faydalı oluyor.
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sultanı bugün
Üç kıtaya hükmetmiş Osmanlı Hanedanının son
ar biriktiren
anıl
r
lanı
91 yaşında. 91 yıllık ömründe eşine az rast yları bizlerle paylaştı.
Neslişah Sultan, hayatına dair az bilinen deta
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Dolmabahçe Sarayı’nda 4 Şubat 1921 yılında
doğan Neslişah Osmanoğlu, altı asır boyunca
üç kıtada hüküm süren ve tarihin en büyük
imparatorluklarından birini kuran
Osmanoğulları Hanedanı’nın sarayda doğup,
yaşamış hayattaki son üyesi. Geçtiğimiz yıl
ebediyete intikal eden hanedan reisi Ertuğrul
Osman Osmanoğlu’nun ardından ailenin en
büyüğü durumunda. Annesi Sabiha Sultan
tarafından Sultan Vahdeddin Han’ın, babası
Ömer Faruk Efendi tarafından ise son Halife
Abdülmecid Efendi’nin torunu olan Neslişah
Sultan dolu dolu geçen maceralı yaşamında
ilki 1924 yılında İstanbul’da, diğeri ise 1954
yılında Mısır’da olmak üzere iki sürgün gördü.
Bir dönem Avrupa’da yaşadıktan sonra vatanına, Türkiye’ye geri döndü. İlerleyen yaşına
karşın dimdik duran, mükemmel bir İstanbul
Türkçesi ile berrak bir hafızanın hatıralarını
aktaran ve taşıdığı asalet her hâline yansıyan
“Devletlû İsmetlû Neslişah Sultan
Aliyyetuş’Şan Hazretleri” ile tarihe not düştüğümüz keyifli bir sohbet gerçekleştirdik.

konuşmamdan hem kendi hem de mektebin
namına utanç duyacağını söylerdi. Bu nedenle bizzat kendisi Fransızcamın mükemmel
olması için bana diksiyon dersleri verirdi. Ben
de o zamanlar çok iyi konuşurdum bu lisanı.
Latifeler dahi yazardım Fransızca.

1
2

3

Osmanlı İmparatorluğu ve Osmanlı tarihi
denildiğinde ilk aklınıza gelenler nelerdir?
Çok fazla söylenecek bir şey yok. Bize ilk
öğretilen “asla kim olduğunuzu, Türk olduğunuzu ve dedelerinizin bu devleti kurduğunu
unutmayın” olmuştur. Bize çocukluğumuzda
hep bunu hatırlattılar. Evde Türkçe konuşurduk. Fransızca konuşmak yasaktı.
Büyükbabalarımdan Sultan Vahdeddin hazretlerini fazla hatırlamam, zira ben beş yaşındayken vefat etti kendileri ama diğer büyükbabam Halife Abdülmecid Efendi mektebe,
liseye gittiğimiz bir dönemde hep ne olacağımızın belli olmadığını, her an memlekete
dönebileceğimizi söylerdi.
Eğitiminize nasıl başladınız?
Büyükbabam Halife Abdülmecid Efendi
benim toplumun her kesiminden insanları
tanımam gerektiğine inanır o nedenle normal
liseye gitmemi isterdi. Bunun üzerine normal
devlet lisesine gittim. Orada her kesime mensup olan çocuklar vardı. Bu şekilde tahsilime
Fransa’da başladım. Ardından daha üst sınıflara geçtikçe, hem büyükbabam hem de
annemle babam beni daha seçkin mekteplere yolladılar. İngilizceyi İngiliz hocalar,
Almanca derslerimizi de Alman hocalar verirdi
ve bilhassa Fransızcamıza çok dikkat gösterirlerdi. Çünkü biz Fransa’nın güneyinde otururduk ve insanlar oranın yerel güney şivesiyle
konuşurlardı. Mektepteki müdire bunu kesinlikle onaylamaz, benim güney şivesiyle

4

1. Neslişah Sultan’ın 1940 yılında Mısır’da
gerçekleşen düğün töreninden
bir kare.
2. Neslişah Sultan ata binmeyi, kayak ve
yelkeni çok severdi. Bu fotoğraf da 1959
yılında Kahire’de çekildi.
3. 1923… Neslişah Sultan üç yaşında,
Bağlarbaşı’ndaki Halife Abdulmecid
Efendi’nin evinin bahçesinde halası
Dürrüşehvar Sultan ile birlikte.
4. Neslişah Sultan eşi Muhammed
Abdülmünim’in Kral Naipliği döneminde
oğlu Prens Abbas Hilmi ve kızı Prenses
İkbal ile birlikte. Yıl 1952…

Büyükbabanız Halife Abdülmecid Efendi
aynı zamanda iyi bir ressamdı. Onun bu
yönünden biraz söz eder misiniz?
Büyükbabam her perşembe günü sabahtan
itibaren resim yapmaya başlardı. Evin en üst
katında her tarafı camekânlı ve çok iyi ışık
alan bir resim odası vardı. Bütün gün orada
resim yapar, sadece yemeğe iner, namazlarını kılar ve tekrar resim yapmak üzere o odaya
dönerdi. Perşembe günleri böyle geçerdi.
Mısır’a gelin olarak gittiniz. Nasıl başladı
Mısır maceranız?
Evet, gerçekten de macera diyebiliriz.
Avrupa’da harp hazırlıkları vardı. Dönemin
İngiltere Başbakanı Neville Chemberlain
Almanya ile görüşüp biraz zaman kazanmak
istedi ama savaş kapıdaydı. Babam durumdan hiç memnun değildi. Harp esnasında
Avrupa’da olmak istemem dedi ve bunun
üzerine büyükbabam ile de görüşüp, kızlarının da artık büyüdüğünü ve onların bir
Avrupalı ile evlenmelerini asla kabul edemeyeceğini, bu nedenle de kızlarını alıp
Müslüman bir memlekete gideceğini söyledi.
Ailenin büyük bir kısmı Mısır’da olduğu için
biz de Mısır’a gittik ve orada kaldık. Bir müddet sonra kısmet oldu evlendik. İşin doğrusu
pek hazırlıklı da değildim evlenmeye.
Mısır Kralının oğlu Prens Abdülmünim ile
evlenerek Mısır prensesi oldunuz.
Prenseslik yaşamınızı nasıl etkiledi?
Prenseslik zor bir meslek doğrusu. Resmi
merasimlere girmek mecburiyetindeydim ama
alışık değildim. Elim, ayağım titriyordu ilk
zamanlar, sonra alıştım. Hayatınızda gayet
tabii bir şey oluyor artık bu merasimler bir
süre sonra. Bir meslek oluyor.
Siz Mısır prensesi olsanız da kendinizi
bir Osmanlı prensesi olarak da görüyor
muydunuz?
Kesinlikle, her zaman öyleydim ben. Kocam
hususen buna çok dikkat ederdi. Mısır prenseslerinin çoğu, hatta görümcelerim bana
başka türlü muamele ederlerdi. Kocamın ablası Prenses Atiyye ben odaya girdiğimde ayağa
kalkar, yerden yere bana temenna ederdi. Ben
lütfen yapmayın dedikçe O, “Olmaz sultan biz
böyle öğrendik, böyle gider” derdi.
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Mısır’da krallık nasıl son buldu?
Cemal Abdülnasır 1952 yılında Mısır’da
darbe gerçekleştirdi. Kocam Kral Naibi
oldu. İki yıl kadar bu naiblik görevini sürdürdü. Ardından cumhuriyet ilan edildi
Mısır’da. Bir müddet sonra bizi müsadere
ettiler. Altın bir saatim vardı, onu dahi
kolumdan söküp aldılar. Evimiz askerler
tarafından kuşatıldı ve ev hapsi yaşadık.
Hiç unutmam, eve tartılarla gelip tencerelere kadar her şeyi tarttılar. Altın için ayrı,
gümüş için ayrı tartı vardı. Çocukların oyuncaklarına kadar her şeyi hesaplayıp, yazdılar. Bunlar çocuktur, oynarlarken kırarlar
oyuncakları dediğimde ise kırılanları bir
dolaba kaldırmamı söylediler. Oyuncakların
çalınmadığını, kırık olduğunu ispat edebilmek için kırık oyuncakları saklama dolabımız vardı mecburen. Zaten komplolara
karıştığımızı iddia ederek en sonunda tutukladılar bizi ve askeri mahkemeye çıkarıldık.
O sırada altı ay kadar mahpus kaldık ve
mahkemeye çıkana kadar da kimseyi göremedik. Bir Hindistan sefiri vardı, o geldi
beni görmeye. Beni çocukluğundan beri
tanıdığını ve ısrarla görmek istediğini söyleyerek beni gördü. Bundan sonra mahkemeden beraat ettik.

5

bunun sorumluluğunun onlarda olacağını
belirtti. Bunun üzerine peki dedi oradaki
yetkililer ve apar topar bize bir çıkış vizesi
verildi ve biz de çıktık. Fakat kocam dönmeyeceğimizi söylemedi. Mısır’dan Paris’e
gittik. Kardeşim Hanzade Paris’teydi. Bir
müddet orada kaldık. Çocuklar küçüktü.
Özellikle oğlum Abbas tehlikedeydi. Onu
her an öldürebilirlerdi. Hidivlerin torunu
olduğu için yok olmasını isteyebilirlerdi.
Hıdivlerin kaldırılması İngilizlerin bir oyunuydu. İngilizler Çanakkale’de savaştırmak için
asker yetiştiriyorlardı. Kayınpederim ise
buna karşı çıkıyor, istemiyordu. Genç yaşta
İstanbul’da, Babıâli’den üstü açık bir araba
ile çıkarken suikaste uğradı kendisi. Birçok
kurşundan öldürücü olanı ise üzerinde uğur
getirsin diye taşıdığı bir hatıra paraya isabet
etmişti de öyle hayatta kalmıştı.

6

5. Önde oturur vaziyette, soldan itibaren
Sabiha Sultan, Prenses Vicdan ve Neslişah
Sultan. Arkada ise Nejla Sultan ve
Hanzade Sultan
6. Yıl 1962, Kandilli…

Türkiye’nin o dönemde bir müdahalesi
oldu mu bu durumla ilgili olarak?
Hayır, zannetmiyorum. İkinci Dünya Savaşı
yeni bitmişti ve nazik bir dönemdi. Cemal
Abdülnasır her an her tarafa dönebilirdi.
O nedenle pek üstüne gitmiyorlardı. Baraj
yapmak istiyordu Nasır ama Amerika para
vermiyordu. Sovyet Rusya ise para verdi
Nasır’a bunun için. İşte bu nedenlerle nazik
bir zamandı. Türkiye’nin karışmak isteyeceğini zannetmiyorum böyle bir dönemde.
Nasıl ayrıldınız Mısır’dan?
Askeri mahkemeden beraat ettikten sonra
bir müddet daha kaldık Mısır’da ama gerçekte kalmamız için pek bir neden de kalmamıştı. Fakat bizim Mısır’dan çıkmamız
yasaktı. Dışarıda hiçbir faaliyette bulunmasın diye bir Mısır prensesi Mısır’dan çıkamazdı. Baktık ki olacak gibi, dayanılacak
gibi değil durum. Hâlimiz perişan, her tarafımız hafiye dolu. Kocamla konuşmaktan
korkuyordum. Her taraftan dinleniyorduk.
Bizim bir Rum asıllı doktorumuz vardı. Çok
janti bir adam, kibar bir beyefendiydi kendisi. Zabitlere gitti ve prensin çok hasta olduğunu, hem şeker hastası olduğunu hem de
kalbinde rahatsızlık bulunduğunu söyledi.
Eğer burada prense bir şey olur da ölürse,
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Türkiye’ye ilk ne zaman geldiniz?
İlk olarak 1947 senesinde Mısır prensesi
unvanıyla resmi gezi ile geldim. Mısır sonrası
Avrupa yıllarının ardından da 1960’larda
Türkiye’ye geldik. İlk olarak kirada oturduk.
Sonra Kandilli’de bir ev yaptık kendimize ait
ama oranın da gidip gelmesi zordu ve sonunda Avrupa yakasına taşındık.
Avrupa’dayken oradaki yabancı hanedan
mensuplarıyla görüşür müydünüz?
Pek görüşmezdik. Onlar Müslüman hanedanları fazla kabullenmezlerdi. Kardeşim
Hanzade ise Paris’te yaşadığı için o çevrelerle
daha yakındı. Paris sosyetesine karışmıştı.

Topkapı Sarayı’ndaki
büyük aile defterinde
en son ismi yazılan kişi
oldum. En son resmi
sultan benim.

Yaşınız çok küçüktü ama yine de saraydaki hayattan bizlere aktarabileceğiniz
anılarınız var mı?
Ben Dolmabahçe Sarayı’nda yaşadım. Annem
Sabiha Sultan evlendiğinde Şahbabam ona
bir ev almıştı. Rumelihisarı’nda annemin
yalısı vardı. Bir de her iki kızına da iki arsa
almıştı. İlkin annemin büyüğü Ulviye teyzeme Nişantaşı’nda bir yer verdi. Ondan
sonra anneme de Teşvikiye Camii’nin
yanından Beşiktaş, Ihlamur’a kadar inen bir
yer vermişti. Ulviye teyzem sattı daha sonra
ama anneme izin verilmedi ve satamadı.
Ben hâlâ uğraşıyorum ama elde edemiyorum. Şahbabam gittikten sonra büyükbabam Abdülmecid Efendi halife olmuştu ve
ben Topkapı Sarayı’ndaki büyük aile defterinde en son ismi yazılan kişi oldum. En
son resmi sultan benim. Büyükbabam kardeşim Hanzade’nin de adının resmi kitaba
geçirilmesini istedi. Dolayısıyla annemden
doğumu saraya gelip gerçekleştirmesini

istedi. O zaman belki Hanzade’yi de resmi
aile kitabına kaydettirebiliriz diye düşündü. Şahbabam gittikten sonra benim için
hayat çok değişmemişti. Üç yaşında
küçük bir çocuktum ve sarayın bahçesinde babamın kız kardeşi ve o zaman
10 yaşında olan Dürrüşehvar ile oynuyordum. Bir keresinde sarayın bahçesinde
kaçıp saklanmıştım. Peşimden de bir kalfa
koşturuyordu. Tam beni bulduğu sırada
saraya yemek taşıyan tablakârlar “destur,
destur” diyerek geçmeye başladılar. Kalfa
bana “aman cicim, bizim geçmemiz, gitmemiz lazım bak tablakârlar geliyor şimdi
hanımlar bahçede kalamazlar” demişti.
Ben ise görmek istiyorum dedim. Kalfa tabi
mecbur kaldı benimle birlikte bahçede saklanmaya. Haremağaları sıra sıra, iki sıra
Haremağa, önde ise Başağa, ortada da
tablekârlar geçtiler. Yemekleri hiç soğutmayan, ağızları kapalı, capitone kaplarla
taşırlardı tablakârlar yemekleri. Bir keresinde de büyükbabam bir çatana göndererek
annemle beni Dolmabahçe’ye aldırdı. Bir
bayram merasiminde aileyi kabul ediyordu.
Ben sarayın içine girince çok şaşırdım. Her
yer kristaller, necefler ve bunun gibi değerli
şeylerle bezenmiş. Hayran olmuştum.

Hayatımda çok gürültü, patırtı
oldu. Artık köşeme çekildim ve
sakin bir ihtiyarlık geçiriyorum.

İstanbul’daki Osmanlı saraylarını ziyaret ettiğinizde neler düşünüyorsunuz?
Ben şarkta uzun zaman yaşadım. O nedenle İstanbul’a geldiğimde çok fazla şaşırmadım. Kendimi gayet rahat hissettim.
Çok da hoşuma gidiyor bu eserleri görmek. Buradan başka bir yerde yaşamak
istemem. Kendimi çok şarklı hatta Asyalı hissediyorum ve seviyorum burada yaşamayı.
İstanbul’u arada çıkıp arabayla geziyor
musunuz?
Eskiden çok yapardım. Müzeleri dolaşırdım.
Kapalıçarşı’ya giderdim. Evi döşerken hep
gezerdim eskicileri, antikacıları.
Topkapı Sarayı’nda Sayın İlber Ortaylı
sizden Kanuni Sultan Süleyman’ın kaf-

tanını giymenizi rica etmiş ve size tam
uymuş kaftan. Biraz anlatır mısınız
nasıl olduğunu?
Tuhaf bir şey açıkçası. Eski padişahların
kaft anlarını, Genç Osman’ın, dedem
Fatih’in tılsımlı yeleklerini gördüm. Bir ara
birini giymem rica edildi ve giydim. Boyu
tam ayak bileklerime geliyor. Kollar, omuz,
bel hep bana göre. Sanki siparişle benim
üzerime göre kesilmiş gibi. Herkes şaşırdı.
Yanımdaki hanımlar, beyler ağlamaya başladı. Kanuni Sultan Süleyman’ın başka ne
kadar kaftanı varsa hepsini giydirdiler
bana ve hepsi üzerime kesilmiş gibiydi.
Depodaki görevliler kalem kağıtla geldiler
ve benim ölçülerim alınarak Kanuni’nin
ölçüleri elde edildi.
Geçmişten bugüne hobilerinizden söz
edebilir misiniz biraz?
Güzel olan her şeyi severdim. Babam otomobille dolaşmayı çok severdi. Ben de
kullanmasını çok severek yapardım.
Seyahati de çok severdim. Çok iyi şofördüm. Ata binmeyi de çok severdim. Ata
çok iyi binerdim. Engelli atlardım, ayakta
binerdim. Klasik müziği çok severim,
müziksiz yaşayamam.
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Seyir Defteri’nin bu ayki konuk yazarı Tüpraş Kırıkkale Rafinerisi
TS Ar-Ge Müdürlüğü Proses Başmühendisi Osman Karan oldu.
Karan, kendi çektiği fotoğraflar ve şehri farklı kılan mekanlarla
‘masal diyarı’ dediği Venedik’i anlattı.

İtalya’daki Lido İskelesi’nden,
ağustos sabahının çok erken bir
saatinde kalkan vaporetto ile yol
alırken onu, yani Venedik’i ilk
fark ettiğimizde, Adriyatik
Denizi’nin üzerinde sisler içinde
yüzüyormuş gibi görünen bir
masal diyarını andırıyordu.
Venedik, Adriyatik Denizi’nin
kuzey ucunda 50 km uzunluğunda bir hilal şeklindeki lagünde
bulunan ve deniz seviyesinden
ortalama 1 metre yükseklikte
olan 118 adacık üzerinde kurulmuş. Yaklaşık 400 köprüyle birbirine bağlanmış olan bu adacıklar, içinde 177 kanal bulunan
Venedik şehrini oluşturmuş.
Şehrin 4 kilometrelik ince bir kara
ve demiryolu ile ana karaya bağlantısı da var.
Kente ulaşım daha çok deniz
yolu ile olsa da Venedik’e trenle
gelmek de keyifli. Çünkü
Roma’dan hareket eden tren,
Floransa ve Padua’dan geçtikten
sonra 3.5 saat içinde adeta denizi yararak anakara bağlantısı
üzerinden Santa Lucia
İstasyonu’na varıyor. Turlara
bağlı olmadan kendi başlarına
şehri gezmeyi tercih edenlerin
çoğu bu yolu kullanıyor.
Schiavoni Caddesi’ndeki rıhtımda indikten sonra kentin diğer
ziyaretçilerinin yaptığı gibi San
Marko Meydanı’na doğru ilerlerken bir yandan da kentin tarihini
anlatan rehberimizi dinliyoruz.

yaşamak tehlikeli bir hâl alıyor.
Sıkışmış kilden oluşan ve ortalama 60-70 cm derinliğindeki
bataklık bir bölgedeki sığ lagün
içine; yakındaki İstri ormanlarından deniz yolu ile getirilen karaçam kazıklar çakılarak üzerlerine
evler kurulmaya başlanıyor.
Buraya yerleşimin tercih edilmesinin nedeni, lagünün etrafındaki
denizde bulunan kum tepeciklerinin dışarıdan gelen gemilere
engel olarak burada yaşayanlara
doğal bir koruma sağlaması. Bu
şekilde, zamanla oluşan 12 ayrı
yerleşim merkezine sahip olan
Venedikliler; balıkçılık, buğday,
şarap ve tuz ticareti yapıyorlardı.
Can ve mal güvenliği lagündeki
yerleşimcilerin her zaman öncelikli konusu idi. Bu nedenle kendilerini korumak, çevredeki diğer
kavimler tarafından düzenlenen
baskınları önlemek için güçlerini
birleştirme ihtiyacı ortaya çıktı.
697 yılında yerleşim yerleri temsilcilerinden bir meclis oluşturuldu. Paoluccio Anafesto’nun bu
mecliste ilk dük olarak seçilmesi
ile Venedik önce bir birlik daha
sonra da 726 yılında da dukalık

oldu. Rehberimiz bunları anlatırken biz, idam mahkumlarının
şehri en son gördükleri Ahlar
Köprüsü’nün ve Dükler Sarayı’nın
önünden geçerek şehrin ana girişi olan San Marko Meydanı’na
giriyoruz. Meydandaki hareketlilik
ve turist gruplarının çokluğu inanılmaz. 16 ve 17. yy’daki orijinal
hâli ile korunan meydana girdiğimizde adeta bir zaman tüneli
etkisi yaşıyoruz. Çevresindeki
revaklı ve kubbeli yapılar, yan
yana dizilmiş seramik biblolar gibi
duruyor.

AVRUPA’NIN DOĞU’YA AÇILAN
KAPISI
Venedik Dukalığı, papalığın
yasaklamasına aldırmadan İslam
dünyası ile ticari ilişkiler kurmuştu. Her yıl Akdeniz’deki korsanlara karşı devletin askeri filosu
eşliğinde sefere çıkan ticaret
gemileri ile Doğu’dan getirilen
göz kamaştıran dokumalar,
değerli taşlar ve baharatlar
Avrupa ve o zaman adı
Konstantinopolis olan İstanbul’a
buradan dağılırdı. Venedik bu
deniz ticareti sayesinde çok

zenginleşti ve Avrupa’nın doğuya açılan kapısı oldu. Doğu ile
kurulan bu sıkı ilişki, Aziz Marko
bazilikası ve şehrin diğer yapılarındaki doğu ve Bizans mimarisi
etkisi ile bariz bir şekilde görülüyor.
Muazzam büyüklükteki meydanın etrafı sayısız kafe, bar ve
restoranlarla dolu. Burada tur
atarken yüzyıllardır ünlü sanatçıların müdavimi olduğu Cafe
Florian’ı görüyorum. Tavanları
altın yaldızlarla işlenmiş uzunlamasına salonu, somon rengi
mobilyaları ve duvarındaki geniş
aynaları ile gerçekten ününü hak
ediyor. Kafelerin olduğu bölümde
bir orkestra, etrafındaki kalabalığa aldırmadan Vivaldi’nin Dört
Mevsimini çalıyor.
Venedik’e yaklaşırken siluetini
gördüğümüz 100 m yüksekliğindeki Çan Kulesi, üstünde Aziz
Markus’un sembolü olan, elinde
kanun kitabı tutan kanatlı aslan
figürü ile haşmeti daha da artmış
olarak karşımıza çıkıyor. O kadar
yüksek ki tepesine çıkıldığında
Alp Dağları ve Hırvatistan kıyıları
bile görülebiliyor.
Venedik düklerinin ikametgahı ile dukalığın resmi devlet dairelerini barındıran Dükler Sarayı
(Palazzo Ducale) ve heybetli San
Marko Bazilikası için turist kalabalığın dağılmasından sonra geri
dönmek üzere meydandan ayrılıyoruz.

CAN KORKUSU VENEDİK’İ
ORTAYA ÇIKARDI
Lagün çevresindeki yerleşik
yaşam, Hunlar’ın 452 yılı baharında Atilla’nın komutasında bölgeye gelmesi ile alt üst oluyor.
Bölge halkına müthiş korku salan
bu işgal üzerine artık karada

Şüphesiz Venedik’in en göz alıcı
yerlerinden birisi de kanallar
boyunca uzanan ve kırmızı
sardunyalarla süslenen
sokakları...
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Gondollarla renklenen Venedik’te
kentin her yerinde
rastlayacağınız Venedik
Dukalığı’nın sembolü kanatlı
aslan heykeli size kentin zengin
geçmişini hatırlatacak.

GERÇEK HAYAL İLE
KARIŞIYOR
Kalabalıktan sıyrılarak girdiğimiz
dar sokaklar bir labirenti andırıyor ve meydandan uzaklaştıkça
sakinleşiyorlar. Kanallar boyunca
yürürken kapı önlerinde ve pencerelerinde kırmızı sardunya saksıları olan evleri görüyoruz.
Bazıları rutubetten çürüyor ama
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çoğu bakımlı. Ulaşım tamamen
su yolları ile sağlandığından yanımızdaki kanallardan sık sık arkalarında iz bırakan ince yapılı gondollar geçiyor. Asırlar boyu birçok sanatçıya ilham kaynağı
olmuş egzotik ve romantik
Venedik’te turist olmanın en
güzel tarafı sürpriz dolu sokakları
belki de. Gerçeğin hayal ile

karıştığı bu sokaklarda gezerken
birkaç adım sonra ne ile karşılaşacağınızı bilemiyorsunuz. Bazen
dantel gibi işlenmiş mermer bir
köprü, belki nem kokan bir çıkmaz sokak sonundaki
Rönesans’dan kalma bir saray
ya da süslü küçük bir meydan
sizi bekliyor olabilir. Biz de yolumuza bu şekilde aniden çıkan bir
cam atölyesine dalıyoruz.
Venedik’teki ince cam tekniği
yüzyıllar boyunca kıskançlıkla
saklanan bir sır ve üretilen cam
eşyalar da ana ticaret kalemlerinden birisi oldu. İçeri girdiğimizde önce satış kısmını geziyoruz.
Ürünler o kadar göz alıcı ki en az
bir tanesinin büyüsüne kapılıp
kalmamak imkansız. Ancak el
işçiliği ve kalite, fiyatları da yükseltiyor. Ben anı olması için

camdan yapılmış küçük bir kedi
heykelciği alıyorum. Atölye kısmında ise genç bir cam ustası
turistlere gösteri yapıyor. Yumruk
büyüklüğünde şekilsiz bir cam
bloğu alarak önündeki fırına yerleştiriyor ve arada bir çıkarıp elindeki maşa ile şekil veriyor.
Dakikalar içinde ortaya çıkan çok
hoş şahlanmış at figürü tezgahın
üzerindeki yerini aldığında, turistlerden önce beğeni dolu hayret
nidaları ve daha sonra ise bir
takdir alkışı kopuyor.
Atölyeden çıktıktan sonra
yön levhalarını izleyerek ünlü
Rialto Köprüsü’ne doğru yürüyoruz. Köprüye doğru giden anayola çıktığımızda ise kendimizi
San Marko Meydanı’nda bıraktığımızı sandığımız turist kalabalığının içinde buluyoruz. Bu yolun
her iki tarafı maske, mücevher,
cam, deri ve hediyelik eşya
satan dükkanlarla dolu. Kalabalık
bir sel gibi akıyor ve kendimizi
bıraktığımızda zaten bizi köprüye
doğru sürüklüyor. Nihayet köprüye geliyoruz; gerçekten de
kendisine verilen “Aşıklar
Köprüsü” ismine yakışır şekilde
çok zarif görünüyor. Üzerine çıktığınızda, ters bir S yaparak kıvrılan Venedik’in en büyük su yolu
olan Büyük Kanal’ın üzerindeki
gondollar ve etrafındaki tarihi
yapılardan oluşan güzel manzarasını izleyebiliyorsunuz. Köprü o
kadar kalabalık ki kanal boyunca
uzanan manzara önünde fotoğraf çektirecek bir yer kapmak
için sıra bekliyoruz.

ŞEHRİN AZİZİ: AZİZ MARKUS
Avrupa’da her şehrin bir azizi
olması geleneği var ve Venedik
gibi bir şehir de bundan mahrum
olamazdı. Bunun çaresi de Aziz
Markus’un kemiklerinin, içinde
tuzlanmış domuz eti olan bir
sandığa konularak o sırada
Memluklar’ın elinde olan
İskenderiye’den gizlice kaçırılması ile bulundu. San Marko
Bazilikası’nın çok süslü dış yüzeyini bu olayı tasvir eden mozaik
resimler kaplıyor. Girişin üzerindeki dört bronz atın ise önce

Roma’dan Konstantinapolis’deki
(İstanbul) hipodroma taşındığı
daha sonra da Haçlı ordusunun
İstanbul’u istilasına önderlik
eden Venedik Dükü Dandolo
tarafından 1204 yılında ganimet
olarak Venedik’e getirildiği biliniyor. Quadriga atları olarak da
bilinen bu atların orijinalleri bazilika içindeki müzede saklanıyor.
Ayrıca bazilikanın hazine kısmında Venediklilerin Doğu dünyasından yağmaladıkları mücevherler
ve diğer eserler de sergileniyor.
Bazilikadan çıkışımızda yan
tarafta bulunan Dükler Sarayı’nın
önündeki giriş kuyruğunun bittiğini görerek hemen buraya
geçiyoruz. 900 yıl boyunca
Venedik’in yönetildiği sarayda,
halk meclisi ve mahkeme salonu
ile hapishane ve düklerin ikamet
ettikleri kısımlar gezilebiliyor.
Bunlardan en muhteşem görünüşlü olanı altın yaldızlı işlemeli
merdivenler ile çıkılan Meclis

Tarih kadar eski
Venedik’in en önemli ve
estetik sembollerinden
birisi de 17. yüzyıldan
kalma bir binada hayata
geçirilen Çağdaş Sanat
Müzesi...

Salonu. İçeri girdiğinizde büyüklüğünden, tavan süslemelerinden ve duvardaki devasa tablolardan etkilenmemek mümkün
değil. İdare biçimi zamanına
göre cumhuriyet olarak tanımlanan Venedik’te dükler, bu
salonda toplanan 2 bin 500 kişilik halk meclisi tarafından, önce
seçmenlerin kura ile seçildiği

karmaşık bir seçim sistemine
göre seçiliyordu. İşbaşındaki
dükün icraatları da senato tarafından denetleniyordu. Saray
içinde birçok kalıcı sergi de yer
alıyor ve bu sergilerden birinde
1571 yılında İnebahtı Deniz
Savaşı’nda Haçlı donanmasının
baskınına uğrayarak yakılan
Osmanlı donanmasının 2x1
metre ebadındaki kırmızı dev
sancağı ve Piri Reis tarafından
hazırlanmış bir Venedik haritası
ile karşılaşıyoruz. Buradan içinde
hücreler ve işkence odalarının
olduğu hapishane bölümüne
geçiyoruz. Aslında daha gezilecek birçok bölümü olan saraydan zamanımızın az kaldığını
görerek istemeden ayrılıyoruz.
Çıkışta dış duvarların üstündeki
beyaz sütunların arasındaki
meydana bakan iki sütunun kırmızıya dönmüş rengi dikkatimizi
çekiyor. Bunun nedenini sorduğumuzda ise halka açık idamlarda bu iki sütunun arasında idam
mahkumlarının başlarının kesildiğini öğreniyoruz.

GONDOLA BİNMEDEN
OLMAZ…

Osman Karan eşi Nevin
Karan ile birlikte şehrin
sembollerinden San Marko
Bazilikası’nın önünde.

Geri dönmemize 1.5 saat var ve
güneş batmak üzere. Artık gondola binme zamanıdır. İskelede
müşteri bekleyen gondolcular ile
grubumuzdan 6 kişi için pazarlık
ediyoruz ve 1 saatlik bir tur için
kişi başı 6 Euro’ya anlaşıyoruz.
Bindiğimiz gondol da diğerleri
gibi önce şehrin açığında bir tur
attıktan sonra ara sokaklara dalı-

yor ve bazılarının üzerinde ilginç
aile armaları bulunan rengarenk
tuğla duvarlı evlerin yanından ve
alçak köprülerin altından geçiyoruz. Gondolcumuz daracık
kanallardaki köşeleri, teknenin
kavisli yapısı ve elindeki 3-4 m
uzunluğundaki küreğini büyük
bir ustalıkla kullanarak dönüyor.
Önünden geçtiğimiz otellerin,
evlerin ve mağazaların bazılarının
girişleri su seviyesinden sadece
bir karış yukarıda ama içeride
günlük hayat devam ediyor. Su
yolları labirenti andırdığından yön
duygumuzun artık kaybolduğu
bir zamanda nasıl olduğunu
anlamadan iskeleye geri dönüyoruz. Bitti mi diye yüzüne baktığımız gondolcu gülerek rıhtımdaki saati gösteriyor, evet gerçekten bir saat geçmiş.
Rehberimizin bizi beklediği
iskeleye doğru yürürken, batmakta olan güneş, tarihi binaların camlarından yansıyarak şehrin kanallarında ışık oyunları
yaratıyor. Bu sırlar şehrinin insanın yüreğine aynı anda hem
korku hem de hayranlık salan
şöhreti yüzünden, birçok film,
oyun ve romana dekor teşkil
etmesi artık bana doğal geliyor.
Venedik, kocaman bir coğrafya
ve uzun bir tarihin küçülüp sizinle kucaklaştığı bir tiyatro sahnesi
gibi... Sokaklarında, kanallarında
ve tarihi yapılarında onun şaşırtıcı ve gizemli hikayelerini dinledikten sonra nasıl bir oyun sergileyeceğiniz ise sizin rejisörlüğünüze kalmış.
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BUZ ALTINdA
REKOR KIRAN TÜRK KIZI
Avusturya’da buz tutmuş Weissensee Gölü’nde serbest dalış ile
108 metrelik dünya erkekler rekorunu egale eden Şahika Ercümen, 2001
yılından beri milli takımda görev yapıyor. Şahika Ercümen ile
rekorlarla, başarılarla dolu bir sohbet yaptık.

Su altı dünyasını nasıl keşfettin? Bu
dünyanın sende uyandırdığı duygulardan bahseder misin?
Hayat tesadüflerle dolu. Sokağa bile çıkamayan, astım hastası bir çocukken su
sporları klübüne yaptığımız bir okul gezisi
ve sonrasında gizli gizli antrenmanlara katılmam ve takıma seçilmem ile başladı her
şey. Su altı ayrı bir dünya. Hem huzuru
hem heyecanı mavide yakalıyorum.
Seni serbest dalış branşını seçmeye
yönlendiren süreç nasıl gelişti?
Su Altı Hokeyi Milli Takımı sporcusuydum.
2006 yılında serbest dalış milli takımına
seçildim ve katıldığım ilk dünya şampiyonasında Türkiye rekoru kırdım. Bunun ardından serbest dalışa yönelmeye karar verdim.
Bu başarı seni daha da heveslendirmiş
olmalı. Bekliyor muydun rekor kırmayı?
Hayır hiç beklemiyordum. Amacım ilk turnuvamda kendimi geliştirmek ve diğer ülkeleri gözlemlemekti. Ancak altyapım çok
sağlam. Yıllarca birçok spor branşı ile
uğraştım. Elimden geleni yaptım ilk turnuvamda ve rekor geldi.
Birçok derecen ve başarın var. Alıştın
mı rekor kırmaya? Beklediğin başarıya
ulaşamadığında hayal kırıklığına uğruyor musun?
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Rekor kırmak alışılacak bir şey değil aslında. Çevrenizdekiler alışıyor ve rekor kırınca
çok şaşırmıyorlar bir süre sonra. Ancak her
rekor gerisinde ciddi bir çalışmayı gerektiriyor ve benim için hepsi çok özel. Bazen
istediğim sonuçları elde edemediğim oluyor
tabii ki ama bu bende hep kamçılayıcı bir
etki yaratmıştır ve bir dahaki sefere daha iyi
motive olmamı sağlamıştır.
Şampiyonalara nasıl hazırlanıyorsun?
Antrenman programından bahseder
misin? Yarış dönemi dışında formunu
nasıl koruyorsun?
Tüm hayatım rekor denemeleri ve yarışlara
endeksli şu anda. Her yarışma için özel ve
farklı antrenman programlarım oluyor.
Sadece dalış değil, koşu, yüzme bisiklet gibi
farklı antrenmanlar da yapıyorum.
Yarış dönemleri dışında takım arkadaşlarım ile su altı hokeyi oynuyoruz ya da çeşitli
takım sporları yapıyoruz. Sezon başlarında
ise yarış dönemlerinde yapamadığım ama
çok keyif aldığım windsurf, kayak, paten, su
kayağı gibi aktiviteler yapıyorum.
Ciddi anlamda nefes performansı
gerektiren bir spor yapıyorsun ama
astımın varmış. Bu seni zorlamadı mı?
Alerjik astımım vardı ancak ergenlik döneminde atlattım. Ben su altı sporlarına o kadar
aşıktım ki hiç zorlandığımı hatırlamıyorum.

Zorlanmış olsam da aktivite sırasında mutluluk hormonlarımın fazla salgılanması
sebebi ile hissetmemiş olabilirim. Bu tarz
rahatsızlıklarda doktorlar da çeşitli nefes
egzersizleri öneriyor. Spor birçok durumda
pozitif etki yaratıyor. Düzenli spor ve nefes
egzersizleri yaparak akciğerimi kullanma
kapasitem gelişti.
11 Şubat’ta Avusturya’da buz altında
erkeklerin rekorunu kırdın. Senden
önce bu branşta böyle bir rekor denemesi oldu mu?
11 Şubat’taki rekor çok önemliydi benim
için. Hedefim bu branşta dünyanın en iyisi
olmak. Benden önce tabii ki birçok deneme oldu. Hatta ben aylardır 100 metreyi
geçmeye çalışırken Alman bir erkek sporcu
iki hafta önce bu rekoru kırdı. Ben şimdi bu
rekoru da geçtim.
Geçtiğimiz günlerde Almanya Düsseldorf
Boat Show’da rekor ile ilgili bir basın toplantısı düzenledik. Moderatör bile bir Türk
kızının sıcak iklimden buz altına dalacağına
inanamadı, hele ki hedef erkekler rekorunu
da geçmek olunca çok ilgi uyandırdı rekor
denemem. Ülkemizin ismini de sporda iyi
bir şekilde temsil etmek istiyorum.

Türkiye’de yaşayan bir bayanın buzun altında erkekler rekorunu kırması gerçekten
ütopik bir durum. Bu rekoru kırınca isteyip
de yapamayacağınız hiçbir şey yok.
Bunu başardın. Bir sonraki hedefin ne
olacak?
Hedefler, planlar projeler o kadar çokki.
Rekor denemelerim devam edecek; derin
dalış kategorilerinde bazı rekor hedeflerim
var. Ancak bu rekor sonrası sosyal projelere ağırlık vermek istiyorum. Yunusların
havuzlara hapsedilmesi veya aşırı avlanma
gibi konulara dikkat çekmek istiyorum.

Bu rekoru kırınca isteyip de
yapamayacağınız hiçbir şey
yok.

Seni bu iddialı hedefe yönlendiren ne
oldu?
Çevremdeki herkes o kadar çok güvendi ki
sanırım bu destek ile kırılamayacak rekor
yok. Astım hastalığı geçmişi olan ve

Spor dışındaki hayatından bahseder
misin?
Hayatım spor şu dönemlerde. Çanakkale
Milli Piyango Anadolu Lisesi mezunuyum
ve Üniversite eğitimimi de Başkent
Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik bölümünde aldım. Sporcu beslenmesi ile ilgileniyorum. Rekor denemelerim nedeni ile şu
anda çalışmıyorum. Seneye yüksek lisans
ile antrenmanlarımı beraber yürütmeyi
düşünüyorum. Serbest dalış antrenörüyüm
aynı zamanda ve serbest dalış, suda
rahatlama teknikleri, nefes egzersizleri gibi
konularda eğitimler veriyorum. Bunun
dışında başarı, motivasyon, odaklanma
gibi konularda da çeşitli sektörlerde seminer ve konuşmalarım oluyor. Ayrıca bazı
belgesel, video, fotoğraf çekimlerinde
modellik yapıyorum.

MADALYALARA DOYMUYOR
Şahika Ercümen’in 1998 yılından bu yana su altı ve yüzmede Çanakkale ve Türkiye
Şampiyonaları’nda kazanılmış 100’ün üzerinde madalyası var.  Ayrıca su altı
sporlarında en fazla milli olan bayan sporcu konumunda.
2002 Çanakkale Yılın Sporcusu

2006 Su Altı Hokeyi Takım Türkiye Şampiyonluğu

2002 Çanakkale Boğaz geçme yarışı üçüncülüğü (uluslararası)

2006 Su Altı Rugbysi Takım Türkiye İkinciliği

2002 Su Altı Rugbysi Takımı Türkiye Üçüncülüğü

2006 Serbest Dalış Küp Apnea Türkiye Rekoru (İspanya/
Tenerife)

2003 Paletli Yüzme 800 m Türkiye Şampiyonluğu (B grubu)
2003 Paletli Yüzme 400 m Türkiye Şampiyonluğu (B grubu)

2007 Serbest Dalış Dinamik Apnea Türkiye Rekoru
(Türkiye/ Ankara)

2003 Su Altı Rugbysi Takım Türkiye Üçüncülüğü

2007 Serbest Dalış Türkiye Şampiyonluğu

2003 Su Altı Navigasyonu Takımı Türkiye Şampiyonluğu
2003 Serbest Dalış Takım Türkiye Şampiyonluğu
2004 Su Altı Hokeyi ve Rugbysi Takım Türkiye İkinciliği
2004 Serbest Dalış Takım Türkiye Şampiyonluğu
2005 Serbest Dalış Takım Türkiye Şampiyonluğu

2007 Su Altı Hokeyi Takım Türkiye Şampiyonluğu
2008 Su Altı Hokeyi Takım Türkiye İkinciliği
2008 Serbest Dalış Küp Apnea Takım Türkiye
Şampiyonluğu
2009 Serbest Dalış Dinamik Apnea Türkiye
Şampiyonluğu
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NÖROPATİK AĞRIYA
AĞRI KESİCİLER
FAYDA ETMİYOR
Amerikan Hastanesi Ağrı Kliniği Şefi Doç. Dr. Ömür Erçelen,
gündelik hayatı önemli ölçüde etkileyen ve iş kaybına neden
olan nöropatik ağrı konusundaki sorularımızı yanıtladı.
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Genel anlamda ağrı nedir?
Ağrının tıbbi tanımı Uluslararası Ağrı
Araştırmaları Teşkilatı (IASP) tarafından
“vücudun herhangi bir yerinden
kaynaklanan, organik bir nedene bağlı olan
veya olmayan, insanın geçmişteki tüm
deneyimlerini kapsayan, hoş olmayan özel
bir duyu” şeklinde yapılmıştır. Burada önemli
olan unsurlar, ağrının subjektif olması,
vücudun herhangi bir kısmından
kaynaklanması ve kişinin duygu durumuyla
ilişkili bir bileşeninin de olmasıdır. Yine
IASP’a tarafından kronik ağrı ise “Belirgin bir
biyolojik değeri olmaksızın ağrının normal
doku iyileşme süresinden ki 3 ay olarak
kabul edilir, daha uzun süreli devam etmesi”
şeklinde tanımlanmıştır. Kronik ağrı doku
hasarıyla orantılı değildir. Yapılan
araştırmalar toplumlardaki kronik ağrı
sıklığını yüzde 20 ile 60 arasında gösterir.
Tedavi maliyeti, kaybedilen işgünü ve işgücü
dikkate alındığında ülke ekonomisi üzerine
olan etkilerini düşününce ağrının sadece
birey için değil, tüm toplum için önemi daha
kuvvetli bir şekilde karşımıza çıkar.
Ağrı çeşitleri nelerdir?
Bu konuda çok fazla sınıflandırma olsa da
Basit olarak akut (ani gelişen) ve kronik
(süregelen) olarak ikiye ayrılabilir. Akut
ağrılar sıklıkla vücut travması sonrası (cerrahi
operasyon, trafik kazası, düşmeler,
çarpmalar vs) görülürken kronik ağrı, travma
sonrası olabildiği gibi başka bir hastalığın
sonucunda da (diabet, kanser vs) görülebilir.
Kabaca kronik ağrıları kansere bağlı olan ve
olmayan ağrılar şeklinde ikiye ayırabiliriz.
En sık görülen ağrılar nelerdir?
En sık görülen ağrı çeşitleri sırasıyla sırt
ağrısı (bel ve/veya boyun), baş ağrısı,
eklemlere bağlı ağrılar (kemik-eklem ağrıları,
spor veya düşme-çarpmaya bağlı), takiben
de göğüs ağrısı, kansere bağlı ağrılardır.
Ağrı şikayeti olan hasta sayısını kesin bilme
şansımız olmamakla birlikte acil servis
başvurularının yüzde50’sinde ana şikayetin
ağrı olduğunu, tüm kanser hastalarında
kanserin yerleşiminden ve safhasından
bağımsız olarak yüzde30 oranında ağrı
görüldüğünü ve hemen hemen tüm spor
yaralanmalarında ağrı olduğunu göz önünde
bulundurursak ağrının insan hayatında ne
kadar önemli bir yer tuttuğunu daha iyi
anlarız.

enfeksiyonuna bağlı gelişen nöropatik
ağrılar takip eder. Kaba bir hesaplamayla
genel populasyonun yüzde1’inin nöropatik
ağrıya maruz kaldığı tahmin edilir. Bu oran
nöroloji kliniklerinde yaklaşık yüzde 4, sağlık
ocaklarında yüzde3, major hastanelerde
yüzde 6 olarak öngörülür.

Doç. Dr. Ömür Erçelen:
“Nöropatik ağrı için elektrik
çarpması, iğne batması, uyuşukluk, hissizlik, kaşıntı şeklinde gibi tanımlamalar yapılır.”

Oldukça iş kaybına neden olan bir ağrı
çeşidi de nöropatik ağrı. Nasıl belirtiler
gösterir? Hayatı nasıl etkiler?
Nöropatik ağrı, sinir hasarına bağlı olarak
orta çıkan bir ağrı türüdür. Nöropatik ağrının
nedenleri çok geniş bir yelpazeyi oluşturur:
Uygulanan bir tedavi (cerrahi, kemoterapi,
radyoterapi), sistemik bir hastalık(diabet,
tiroid hastalıkları, anemi), enfeksiyon
(herpes zoster, HIV), direkt sinir basısı
(büyümekte olan bir tümör, bel fıtığı),
nörolojik hastalıklar. Ağrı sürekli olup zaman
zaman şiddetinde azalmalar ve artışlar
görülür. Hastalar tarafından karakter olarak
da “elektrik çarpması”, “iğne batması”,
“uyuşukluk”, “yanar tarzda”, “hissizlik”,
“kaşıntı şeklinde” gibi farklı tanımlamalar
yapılır.
Nöropatik ağrı kimlerde görülüyor?
Görülme sıklığı nedir?
Nöropatik ağrının en sık karşılaşılan çeşitleri
mononöropati ve karpal tünel sendromudur.
Bunları diabete ve herpes zoster

Nöropatik ağrı çeşidinde normal ağrı
kesiciler neden işe yaramıyor?
Nöropatik ağrı sıklıkla evde bulunan,
reçeteli veya reçetesiz satılan ağrı kesicilere
yanıt vermez. Gelişmesi ve devamı uzun
sürelidir. Bu sebepten dolayı da, ağrının
şiddetiyle orantılı olarak, genellikle
hastaların normal günlük aktivitelerini
yapmalarına, çalışma düzenlerinin normal
seyrine engel teşkil edebilmektedir. Bu
durum devam ettikçe hastalarda genel
depresyon belirtileri, isteksizlik, mutsuzluk,
hayata küsme görülür.
Doğru teşhis önemli öyleyse. Normal
ilaçlar işe yaramıyorsa nöropatik
ağrının tedavisi nasıl oluyor peki?
Nöropatik ağrının tedavisi oldukça zor ve
birden fazla yolun denenmesini gerektiren
bir yaklaşımdır. Hastaların sadece yüzde4060’ında başarılı bir tedavi elde edilebilir.
Tedavide başarı olarak alınacak kriterse
hastanın tüm ağrısının tamamen sona
ermesi değil, hastanın günlük normal
aktivitelerini olabildiğince normal ve ağrısız
şekilde yaparak hayat kalitesini normal
seviyelerine tekrar çekmektir. Nöropatik ağrı
tedavisinde denenecek ilk yol medikal
tedavidir. Günlük ağrı kesicilere ve morfin
türevlerine olumlu yanıt vermediği için
sıklıkla antiepileptikler ve antidepresanlar
kullanılır ve daha başarılı sonuçlar elde
edilir. Girişimsel ağrı tedavilerinden ise lokal
anestezik enjeksiyonları, steroid
enjeksiyonları, omuriliğin uyarılarak belli
bölgelere ağrı iletimi modifikasyonunu
sağlayan spinal kord stimülatörleri, sinir
yolaklarının ilaçla veya elektrik akımla
yakılması, ağrıya sebep olan sinirin
tamamen kesilmesi, eğer bir sinir basısı
mevcutsa o basının cerrahi operasyonla
ortadan kaldırılması ağrının lokalizasyonuna
ve şiddetine göre uygulanan yaklaşımlardır.
Nöropatik ağrıya sebep olan sistemik
hastalık veya enfeksiyon varlığında ise altta
yatan sebebin tedavisi genellikle ağrıyı da
ortadan kaldırır.
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ETKiNLiKLER
• Şehzade Ömer Faruk
(1898-1969), Halife
Abdülmecid Efendi’nin
oğlu. (Neslişah
Sultan’ın babası) Sebah
& Joaillier, 1918.
• Nazime Sultan (18661947), Sultan
Abdülaziz’in kızı.
Vasilaki Kargopulo,
1879.
• Fehime Sultan  (18751929), Sultan V.
Murad’ın kızı. Anonim,
1912.

OSMANLI SARAYI’NDAN PORTRELER

Türkiye’nin ilk özel müzesi olan Vehbi Koç Vakfı Sadberk Hanım Müzesi,
“Hanedan ve Kamera-Osmanlı Sarayı’ndan Portreler” adlı fotoğraf sergisiyle
daha önce görülmemiş fotoğraflarla Hanedan’ı anlatıyor.
Türk tarihine ışık tutacak birbirinden değerli
eserleri tarih meraklıları ile buluşturan Vehbi
Koç Vakfı Sadberk Hanım Müzesi’nin ev
sahipliğinde, Ömer M. Koç’un kişisel
koleksiyonundan seçilen fotoğraflardan
oluşan sergide, Osmanlı sultan ve hanedan
üyelerinin saray fotoğrafçıları tarafından
çekilmiş, bir kısmı imzalı ve ithaflı porte
fotoğrafları yer alıyor. Küratörlüğünü
Bahattin Öztuncay’ın yaptığı sergi, 24
Nisan’a kadar Vehbi Koç Vakfı Sadberk
Hanım Müzesi’nde görülebilir.

İlya Repin –
“Volga
Kıyısındaki
Burlaklar”.

Sergi; 1861 yılında tahta çıkan Sultan
Abdülaziz döneminde, Abdullah Biraderler ile
birlikte teknik ve sanatsal açıdan en üst
düzeye çıkan ve Sultan II. Abdülhamid
döneminde Vasilaki Kargopulo ile seviyesini
koruyan portre fotoğrafçılığına gerek Osmanlı
Sultanları ve hanedan üyelerinin gerekse
devlet ileri gelenlerinin büyük önem verdiklerini
ortaya koyuyor. Halife Abdülmecid Efendi,
Veliaht Yusuf İzzeddin Efendi, Şehzadeler
Ömer Faruk, Mehmed Selaheddin ve
Osman Fuad Efendi ve diğer Osmanlı

19. YÜZYIL RUS KLASİKLERİ PERA’DA
“Çarlık Rusya’sından Sahneler: Rus Devlet Müzesi
Koleksiyonu’ndan 19. Yüzyıl Rus Klasikleri” sergisinin
kapıları 20 Mart’a kadar ziyaretçilere açık.
İlk kez İstanbul’da sergilenen bir dizi dünyaca
ünlü başyapıt, Suna ve İnan Kıraç Vakfı Pera
Müzesi’nde 20 Mart’a kadar sanatseverlerle
buluşmaya devam ediyor. Dönemin büyük
ustalarına ait 65 eserin yer aldığı ve
küratörlüğünü Rus Devlet Müzesi Müdür
Vekili Evgenia N. Petrova ile Tayfun Belgin’in
yaptığı sergide yer alan tablolar, St.
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hanedanı üyeleri yaşamları boyunca çeşitli
vesilelerle portre fotoğraflarını çektirdiler ve
bu merakın yaygınlaşmasına öncülük
ettiler. Sergide, Halife Abdülmecid Efendi’nin
oğlu Şehzade Ömer Faruk, Sultan
Abdülaziz’in kızı Nazime Sultan, Sultan V.
Murad’ın kızı Fehime Sultan, Sultan
Abdülaziz’in oğlu Şehzade Yusuf İzzeddin,
Sultan V. Murad, Sultan II. Abdülhamid’in oğlu
Şehzade Mehmed Selim, Sultan Abdülaziz’in
çocukları şehzade Mehmed Seyfeddin (18741877) ve Esma Sultan’ın fotoğrafları yer alıyor.

Petersburg’taki Rus Devlet Müzesi’nin geniş
koleksiyonundan seçildi. Yaşamı olduğu gibi
resmeden dönem sanatçılarının, Çarlık
Rusyasının burjuva yaşamının yanı sıra;
fakirlik, köy hayatı, çocuklar ve değişen
toplumsal değerleri de tuvallerine konu ettiği
sergi, 1917 devrimi öncesi dönemin
yaşamına ışık tutuyor.

NAZIM’IN KENDİ SESİNDEN
ŞİİRLERİ
Nazım Hikmet’in, 50 yıl önce Paris’te
Bedri Rahmi Eyüboğlu’nun evinde kaydettiği
şiirler, Büyük İnsanlık-Kendi Sesinden
Şiirler adlı CD ve kitapta okurlarla buluştu.
1961 yılında Nazım Hikmet’in, arkadaşı Bedri Rahmi Eyüboğlu’nun
Paris’teki evinde, 57 şiirini seslendirdiği kayıtlar, Bedri Rahmi’nin arşivinde
50 yıl saklandıktan sonra Büyük
İnsanlık-Kendi Sesinden Şiirler adlı CD
ve kitapla gün yüzüne çıktı. İki büyük
yayınevi, Yapı Kredi Yayınları ve
Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, ilk
kez bu projede bir araya geldi. Bu

TÜRKİYE’NİN
İLK MÜBADELE
MÜZESİ
Yunanistan’daki Müslüman
Türk ve Anadolu’da yaşayan
Rum Ortodoks nüfus
arasında yapılan
“Mübadele”yi konu alan ilk
müze Çatalca’da açıldı.

Son iki yüz yılda Osmanlı İmparatorluğu’nun elinden çıkmış olan topraklardan
sürekli göç alan Türkiye nüfusunun yaklaşık
yüzde 50’si göç kökenli olmasına rağmen
bugüne kadar bir göç müzesinin
kurulmamış olması nedeniyle Mübadele
Müzesi bu anlamda da bir ilk. Lozan
Mübadilleri Vakfı ve Çatalca Belediyesi
öncülüğünde, İstanbul 2010 Avrupa Kültür
Başkent Ajansı Kültürel Miras ve Müzeler
Direktörlüğü’nün katkılarıyla gerçekleştirilen
Avrupa Kültür Başkenti Mübadele Müzesi,
Yunanistan’dan Türkiye’ye göç eden

önemli projede ünlü şairin bugüne
kadar hiç yayımlanmamış iki şiiri de
okurlarla buluştu. Rûken Kızıler ve
M. Melih Güneş’in editörlüğünde
yayınlanan eserin kapak içinde ise
Nazım’ın annesi Celile Hanım’ın yaptığı ve daha önce bilinmeyen bir portresi de yer alıyor.100 sayfalık eser,
Nazım’ı yeni nesle tanıtmak için sadece 14 TL gibi özel bir fiyata satılıyor.

Türkler’in, göçten önceki ve sonraki yaşam
biçimlerini şimdiki kuşaklara tanıtmayı
amaçlıyor.
Mübadele Müzesi için mübadil aileler,
aile büyüklerinin fotoğraflarını, giysilerini,
mutfak gereçlerini, mektuplarını, yazılı
belgelerini, ev eşyalarını ve her türlü anıyı
müze koleksiyonuna bağışladı. Çatalca’da,
Rumlar’dan kalan bir binanın restore
edilmesiyle oluşturulan müze, aynı zamanda
Mübadele tarihiyle ilgili belge ve bilginin
toplandığı bir arşiv ve dokümantasyon
merkezi de olacak.
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KiTAPLAR

Can Dündar

Murathan Mungan

Türk edebiyatının önemli ismi
Abdülhak Hâmid Tarhan ile
kendisinden 40 yaş genç olan
eşi Belçikalı Lüsyen arasındaki
ilişkiyi anlatan kitap, Tanzimat
ve sonrası edebi ve siyasi
devirlere de ışık tutuyor.

Yazarın, 1-1.5 sayfalık kısa
öykülerinden oluşan kitabı, şu
cümleleri çok iyi anlatıyor:
“Yıllar sonra en çok
hatırladıklarımız anlardır. Gerisi
bulanıktır. Geçmişi anlar
berraklaştırır.”

PRENSESİN
UYKUSU
Çağan Irmak’tan yeni bir
film. Gizem’in daldığı
uykunun tetiklediği olaylar,
sıradan görünen ama aslında
rengarenk karakterlere sahip
insanlar birlik olup, kaderi
değiştirmeye çalışırlar.

AV MEVSİMİ
Üç polis memurunun çözmeye
çalıştıkları bir cinayet
araştırması sırasında alt üst
olan hayatlarını konu alan film,
hem oyuncu kadrosu hem de
konusuyla büyük ilgi çekiyor.

YABANCI

KİBRİT ÇÖPLERİ

YABANCI

LÜSYEN

HİTLER’E SUİKAST
Philipp Freiherr Von
Boeselager
Hitler’e düzenlenen sayısız
suikast girişiminden biri olan
Valkür Operasyonunun gerçek
hikâyesi, komployu
düzenleyenler arasında
hayatta kalan tek şahit
tarafından anlatılıyor.

YE DUA ET SEV

ENTROPİ – DÜNYAYA
YENİ BİR BAKIŞ

Hayatın bir eş, ev ve
kariyerden ibaret olmadığını
keşfeden Liz Gilbert hayata
karşı kabaran iştahıyla New
York’tan ayrılarak kendisini
bir sene sürecek bir
maceranın içinde bulur.
Filmde Julia Roberts’a Javier
Bardem eşlik ediyor.

Jeremy Rifkin – Ted Howard
Yeni dünya görüşünün
kapsamlı bir ifadesi olan
entropi, diğer bir deyişle,
düzensizlik her yerde artıyor.
Ekonomistler, siyasetçiler ve
dünyanın vaktinin tükendiğine
henüz ikna olmamış herkes
için hayati bir anlam taşıyor.

TELDEKİ ADAM
New York-Dünya Ticaret
Merkezi gökdelenlerinin
tepesine gizlice gerdiği çelik
halat üzerinde yaklaşık yarım
kilometre yükseklikte
yürüdükten sonra tutuklanıp
akıl sağlığı kontrolüne
gönderilen Fransız ip cambazı
Philippe Petit’nin gerçek
öyküsü...

YERLİ

YABANCI

ALBÜMLER

AJDA PEKKAN
COLLECTION
Ajda Pekkan
Ajda Pekkan’ın kariyerini
özetleyen 10 CD’den oluşan bu
özel set sanatçının hayranları için
eşşiz bir kaynak niteliğinde.
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BizdenHaberler

12 DÜET
Nilüfer
Nilüfer, alıştığımız tarzınınj dışına
çıkarak, yıllar içinde aklımıza
nakşetmiş bilinen parçalarını bu
kez ünlü rocksanatçılarıyla düet
olarak sunuyor.

THE RUB AND SPARE
CHANGE
Michael Formanek
New York şehir hayatının etkili bir
figürü olan caz basçısı ve
bestecisinin uzun zaman sonra
gelen albümü tekrar tekrar
dinlenerek keşfedilecek bir
çalışma.

CAGE: PIANO WORKS
AND CELLO WORKS
Giancarlo Simonacci
Piyanist Giancarlo
Simonacci’den minimalist ekolün
öncülerinden 20. yüzyıl bestecisi
Cage’in müziği. 3 CD’lik bir set
Sacile’de Fazioli Hall’de
kaydedildi.

YILINDA

kişiYLE

ünite kanLA

HAYAT KURTARDIK
Ülkem İçin Kan Veriyorum kampanyamıza destek veren Koç Topluluğu şirketlerine,
çalışanlarımıza, bayilerimize, Ülkem İçin Elçilerimize ve tüm bağışçılarımıza

TEŞEKKÜRLER!

Aygaz tüplerinizi 15 Nisan’a kadar Worldcard’ınızla alın,
birinci tüpte 5, ikinci tüpte 5, üçüncü tüpte 40, toplam 50 TL’lik
Worldpuan kazanın. Ya da 5 taksitte ödeyin.

15 Şubat – 15 Nisan 2011 tarihleri arasında World üyesi Aygaz Tüplügaz Bayileri’nden yapılacak birinci ev tüpü alışverişine 5 TL değerinde Worldpuan, ikinci ev tüpü
alışverişine 5 TL değerinde Worldpuan ve üçüncü ev tüpü alışverişine 40 TL değerinde Worldpuan ile toplam 50 TL değerinde Worldpuan kazanılacaktır. Kampanya tanımları
müşteri bazında yapılmaktadır. 40 TL değerindeki son Worldpuan yüklemesi kampanya sona erdikten sonra yapılacaktır. İlk 2 adetlik 5 TL’lik yüklemeler işlemin yapıldığı
günün akşamında kart hamilinin ilgili kartına yüklenecektir. Kampanya içeriğinde minimum alışveriş tutarı 50 TL’dir. Kampanyadan kazanılmış Worldpuan’lar 21 Nisan 2011
tarihinde yüklenecektir. Worldpuan’ların son kullanım tarihi 3 Mayıs 2011’dir. Kampanyaya Anadolubank, Fortis ve Vakıfbank Worldcard’lar dahil olup, World Business kart,
Yapı Kredi banka kartları ve Worldpuan’larla yapılan alışverişler dahil değildir. Ayrıntılı bilgi için: www.worldcard.com.tr, www.aygaz.com.tr ve Aygaz Hizmet Hattı 444 4 999.
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