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Koç Topluluğu çalışanları ve bayileri olarak, 
ülkemizin nüfusunun %12’sini oluşturan 

engelli bireylerin yaşam kalitesini 
yükseltmek için aradaki  

engelleri kaldırıyoruz. 

ÜLKEM İÇİN  
ENGEL  

TANIMIYORUZ



Turgay Durak
CEO

ÖNSÖZ

Koç Topluluğu’nun değerli üyeleri, 

Türkiye, bölgesinde önemli bir güç olduğunu, dünyanın ilgisini çeken siyasi ve ekonomik 
hamleleriyle göstermeye devam ediyor. IMF Türkiye Daimi Temsilcisi Mark Lewis’in 
Bizden Haberler Dergisi’ne verdiği röportajda da bahsettiği gibi, ülkemiz uluslararası 
sorunların çözümünde de aktif rol alıyor. Başbakanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın açılışını 
yaptığı Dünya Ekonomik Forumu’nun Türkiye’de gerçekleşen konferansı bu saptamaların 
doğruluğunu ortaya koydu. 70 ülkeden katılımcının yer aldığı zirvenin konuşmacılarından 
biri de Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa V. Koç’tu. Sayın Koç konuşmasında 
ekonominin gidişatını etkileyen iki unsur olarak cari açığa ve işsizliğe dikkat çekti. 

Koç Topluluğu olarak hem şirketlerimizin faaliyetleri hem de 80 binden fazla kişiye 
sağladığımız istihdamla ülkemize katkı sağlamayı sürdürüyoruz. Buna son örnek Gelir 
İdaresi Başkanlığı tarafından açıklanan 2011 yılı Kurumlar Vergisi ilk 100 sıralamasında 
Koç Topluluğu’nun beş şirketiyle yer alması oldu. Yapılan açıklamaya göre Yapı Kredi 
Bankası 406 milyon 996 bin 219 lira ile 3’üncü, Ford Otosan 109 milyon 832 bin 244 lira 
ile 12’inci, Aygaz 39 milyon 780 bin 457 lira ile 30’uncu, Opet 25 milyon 960 bin 281 lira 
ile 44’üncü ve Yapı Kredi Factoring ise 12 milyon 297 bin 459 lira vergi ödemesi ile 
90’ıncı sırada yer aldı. Bu sıralama da Koç Topluluğu olarak başardıklarımızın ve 
başarabileceklerimizin en önemli göstergelerinden biri.

Sorunların çözümü için var gücümüzle çalıştığımız alanlardan biri de sosyal sorumluluk 
projelerimiz. 2006 yılında yola çıktığımız “Ülkem İçin” Projesi ile toplumun ihtiyacı olan ve 
dikkat çekilmesi gereken konuları belirleyerek farkındalık yaratmayı amaçlıyoruz. Ne 
mutlu ki başarıya ulaştığımızı bizlere gösteren bir ödüle daha layık görüldük ve son olarak 
Türkiye Halkla İlişkiler Derneği’nin (TÜHİD) Altın Pusula Ödülleri kapsamında ‘UNDP Özel 
Ödülü’nün sahibi olduk. Bildiğiniz gibi “Ülkem İçin” Projesi’nin 2012-2013 yılı 
kampanyasını “Ülkem İçin Engel Tanımıyorum” olarak belirledik. Ülkemizde yaşayan 
engellilerin sosyal hayata katılımlarını sağlamak konusunda rol model olmak için hayata 
geçirdiğimiz proje ile onların günlük yaşantısını kolaylaştırırken, verilecek eğitimlerle de 
bilinci artıracağız. Bu özel projede birlik beraberlik içinde yer alacak gönüllü çalışanlarımız 
ve bayilerimize şimdiden teşekkür ederim. 

Çok önemli bir başka projemiz olan Meslek Lisesi Memleket Meselesi Projesi’nde 
ise yeni bir dönem başladı. MLMM Projesi’nin bir ürünü olan “Meslek Lisesi Koçları 
Programı” Özel Sektör Gönüllüleri Derneği’nin (ÖSGD) katılımıyla iş dünyasına 
devredildi. Bu gelişmeyle birlikte gençlerin istihdamına yönelik yaptığımız 
çalışmaların daha da yaygınlaşmasından son derece mutlu ve gururlu olduğumuzu 
ifade etmek isterim.

Sevgi ve saygılarımla

ÜLKEMIZ IÇIN ÇALIŞMAYA 
DEVAM EDIYORUZ
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10 “BIR GÜNÜN 24 SAATI 
BENIM TEMPOMA YETMIYOR” 
Koç Holding Şeref Başkanı Rahmi M. Koç 
sanattan, ekonomiye, koleksiyonerlikten 
sağlığa kadar geniş bir yelpazedeki konularla 
ilgili görüşlerini Bizden Haberler Dergisi’ne 
anlattı. 

05 TURIZMIN ONUR ÖDÜLÜ 
SEMAHAT ARSEL’E VERILDI
Koç Holding Yönetim Kurulu Üyesi, Vehbi 
Koç Vakfı, Divan ve Setur Yönetim Kurulu 
Başkanı Semahat Arsel, Türkiye’de turizme en 
çok katkı sağlayan kurumların ödüllendirildiği 
“Türkiye’nin En Başarılı Turizm Yatırımları 2012 
Ödül Töreni”nde Onur Ödülü’ne layık görüldü.

04 GÜNDEM
• Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı 
Nihat Ergün Otokar Fabrikası’nı 
Ziyaret Etti

• ID CARD Avantajları Hayata Geçti

• Opet’in Yeni Yağı TITAN

• Demir Export, Çevre Günü’nü 
Öğrenciler ile Kutladı 

• Otokoç Kapasitesini Yükseltiyor

• Arçelik 14. Buluş Günü’nde 
Başarılı Mühendislerini Ödüllendirdi

• Koç Sistem ve Yapı Kredi Leasing 
İşbirliği İle P_lease Projesi Devrede!

16 SORUNLAR VE 
ÇÖZÜMLER…
Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa 
V. Koç, Dünya Ekonomik Forumu’nda yaptığı 
konuşmayla iki önemli soruna dikkat çekti:  
Cari açık ve işsizlik. 

18 “IMF-TÜRKIYE ILIŞKISI 
GIDEREK GÜÇLENECEK”
IMF Türkiye Daimi Temsilcisi Mark Lewis, 
IMF-Türkiye ilişkisini ve küresel krizin 
Türkiye’ye etkilerini Bizden Haberler 
Dergisi’ne değerlendirdi.

22 ÜLKEM IÇIN ENGEL 
TANIMIYORUM
Farklı konularda farkındalık yaratmayı 
hedefleyen Ülkem İçin Projesi 
2012-2013 yılında “Ülkem İçin Engel 
Tanımıyorum” diyor. 
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26 “DEMIR EXPORT 
FIRSATLARI TAKIP EDIYOR”
Maden arama konusunda faaliyetlerini hızla 
sürdüren Demir Export, yeni ihalelere girmek 
için gün sayıyor. Demir Export Genel Müdürü 
Aykan Daşkan yeni yatırımlar için hazır 
olduklarını söylüyor. 

30 ARÇELIK VE FORD 
OTOSAN PROJELERIYLE 
DÜNYAYA ÖRNEK OLDU
Rio+20 Zirvesi örnek “Sürdürülebilir 
Kalkınma” ve “Yeşil Ekonomi” projelerinin 
tanıtımına ev sahipliği yaptı. Arçelik ve Ford 
Otosan örnek projeleriyle alkış topladı. 

32  MESLEK LISESI 
KOÇLARI PROGRAMI IŞ 
DÜNYASINA DEVREDILIYOR
MLMM Projesi’nin bir ürünü olan “Meslek 
Lisesi Koçları Programı” Özel Sektör 
Gönüllüleri Derneği (ÖSGD) aracılığıyla iş 
dünyasına devrediliyor. 

34 VKV KOÇ ÖZEL 
LISESI’NIN BAŞARISI 
YURT DIŞINA TAŞTI
Vehbi Koç Vakfı Koç Özel Lisesi’nin 2012 
mezunlarının 105’i, üniversite eğitimleri için 
yurt dışından 1 milyon dolardan fazla burs 
kazandılar.

36 SPOR ŞENLIĞI 
23 YAŞINDA
Ekip ruhunun her geçen yıl daha da 
güçlendirdiği Koç Topluluğu Spor 
Şenliği’nde bu yıl 3 bin 700 çalışan 
11 branşta mücadele etti.

40 MASALLAR ÜLKESI 
HINDISTAN
Ford Otosan çalışanı Cem Türkmen ve 
Koç Sistem çalışanı Tolga Altuntaş 
Hindistan’ı fotoğraflarla anlattı. 

44  ANADOLU’DA BIR 
SEYYAH: JOSEPHINE…
Anadolu’nun son seyyahı olarak kabul 
edilen Amerikalı fotoğrafçı ve koleksiyoner 
Josephine Powell’ın Vehbi Koç Vakfı’na 
bağışladığı koleksiyon Anadolu Medeniyetleri 
Araştırma Merkezi’nin (AnaMed) açılış sergisi 
olarak sanatseverlerle buluşuyor.

48  KÜLTÜR-SANAT
Temmuz ayına özel kitaplar, filmler...

Yayın Türü
Yaygın Yerel Süreli

Yayın Süresi / Dili
Aylık / Türkçe

Bu dergideki yazı ve resimler 
kaynak belirtilmek suretiyle kullanılabilir.

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

Genel Yayın Yönetmeni  
Oya ÜNLÜ KIZIL

Sorumlu Yönetmen 
Şeniz AKAN

Yayın Kurulu
Serkan ÜNAL 
Seçil AKBUDAK

Yayınlar Direktörü
Serdar TURAN

Editörler
Ceyhan AKSOY
Aynur ŞENOL ALTUN
Merve KARA

Can GÜRSU
Derya ENGİN KUTLU

Grup Tasarım Direktörü   
Nejat Emrah YÖRÜK 

Art Direktör   
Özkan ORAL

Yardımcı Art Direktör 
Ahmet ÇELİK
Pınar GÜVEN 

Fotoğraf Editörü 
Şeref YILMAZ

İllüstrasyon 
Necip ŞAHİN

Finans Koordinatörü
Selim KARA

Grup Koordinatörü 
M. Mücahid DEMİR

Özel Projeler Direktörü
Emin GÖRGÜN

İnfomag Yayıncılık Bilişim 
Tanıtım ve Organizasyon 
Hizmetleri Ltd. Şti
Ebulula Mardin Cad.  
4. Gazeteciler Sitesi A-8 /1  
Akatlar-Levent / İSTANBUL
Tel: (0212) 324 55 15
Fax: (0212) 324 55 05

Baskı ve Cilt (Matbaa) 
Elma Basım
Halkalı Cad. No: 164 B-4 Blok 
Sefaköy-Küçükçekmece 
İSTANBUL
Tel: (0212) 697 30 30
Fax: (0212) 697 70 70

Bizden Haberler’e ulaşmak şimdi 
çok daha kolay. iPad uygulamamız 
ile dergimiz dilediğiniz anda, 
dilediğiniz yerde... 
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G Ü N D E M

SAVUNMA SANAYII

Otokar Sakarya Fabrikası 
Bilim, Sanayi ve Teknoloji 
Bakanı Nihat Ergün ile bera-
berindeki heyeti ağırladı. 
 
Koç Holding CEO’su Turgay 
Durak, Koç Holding 
Savunma Sanayii, Diğer 
Otomotiv ve Bilgi Grubu 
Başkanı Kudret Önen ve 
Otokar Genel Müdürü Serdar 
Görgüç’ün ev sahipliğinde 
gerçekleştirilen ziyarette 
Bakan Ergün’e Sakarya 
Valisi Mustafa Büyük, 
Sakarya Büyükşehir Belediye 
Başkanı Zeki Toçoğlu, AK 
Parti Sakarya Milletvekili 

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı 
Nihat Ergün, Otokar Fabrikası’nı  

Ziyaret Etti
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Nihat Ergün ve beraberindeki heyet 

Otokar’ın Sakarya’daki fabrikasını ziyaret etti. Bakan Ergün, ekonomiye 
yaptığı katkılardan ötürü Koç Topluluğu’na teşekkür etti. 

Şaban Dişli ve Sakaryalı 
bürokratlar eşlik etti. 

Fabrikayı gezen Bilim, Sanayi 
ve Teknoloji Bakanı Nihat 
Ergün’e üretim süreçleri ve 
Otokar’ın faaliyetleri hakkında 
bilgilendirme yapılırken, fabri-
kanın farklı bölümleri de tanı-
tıldı. Kullanıma açılan Tank 
Test Merkezi’ni beraberindeki 

heyetle birlikte gezen Bakan 
Ergün, gezi sonrası yaptığı 
değerlendirmede otobüs, tank 
ve zırhlı araç üretilen Otokar 
fabrikasını överek, ülke eko-
nomisine yaptıkları katkılar 
nedeniyle Koç Topluluğu ve 
Otokar’a teşekkür etti. Bakan 
Ergün’e ziyaretinden dolayı 
teşekkür eden Koç Holding 
CEO’su Turgay Durak ise 

Türkiye ekonomisinin büyü-
mesine uygun olarak Koç 
Topluluğu’nun da yatırım 
hedeflerini büyüttüğünü 
söyledi. 

Koç Holding CEO’su Turgay 
Durak gezi sonrasında, Bilim, 
Sanayi ve Teknoloji Bakanı 
Nihat Ergün’e bir plaket tak-
dim ederken, Koç Holding 
Savunma Sanayii, Diğer 
Otomotiv ve Bilgi Grubu 
Başkanı Kudret Önen de 
Ergün’e Otokar’ın tasarlayıp 
ürettiği araçlardan olan 
ARMA zırhlı muharebe aracı-
nın bir maketini verdi.  

Bilim, Sanayi ve Teknoloji 
Bakanı Nihat Ergün, Otokar’ın 
ürettiği zırhlı araçları inceledi

Bakan Ergün’e Otokar’ın tasarlayıp ürettiği 
araçlardan olan ARMA zırhlı muharebe 

aracının bir maketi hediye edildi.
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TURIZM VE PERAKENDE

Turizmin Onur Ödülü 
Semahat Arsel’e 
Verildi 
Koç Holding Yönetim Kurulu Üyesi, Vehbi Koç 
Vakfı, Divan ve Setur Yönetim Kurulu Başkanı 
Semahat Arsel, “Türkiye’nin En Başarılı Turizm 
Yatırımları 2012 Ödül Töreni”nde Onur Ödülü’ne 
layık görüldü.

Semahat Arsel, 
yaptığı konuşmada 

Divan Oteli’nin 
Türkiye’nin ilk 

uluslararası turizm 
yatırımı olduğuna 

dikkat çekti. 

İstanbul Doors Group, Tanı 
Pazarlama ve İletişim 
Hizmetleri’nin de desteğiyle 
İstanbul Doors Group’un yurt 
içi ve yurt dışındaki 37 
işletmesinde avantaj 
sağlayacak olan ID Card 
uygulamasını devreye sokuyor. 
Yeme içme sektöründe birçok 
noktada geçerli olacak kart, 
müşterilere fiyat avantajının yanı 
sıra pek çok ayrıcalık da 
sunarken ilk sadakat kartı olma 
özelliğini de taşıyor. ID Card’ın 
tanıtım toplantısında konuşma 
yapan İstanbul Doors Group 
Yönetim Kurulu Üyesi Levent 
Büyükuğur, ID Card kart ile 
yeme içme sektörüne yeni bir 
soluk getirildiğinin altını 
çizerken Koç Holding Turizm, 
Gıda ve Perakende Grubu 
Başkanı Tamer Haşimoğlu ise 
müşteri verisine dayalı olarak 
sadakat programları yöneten 
Tanı’nın bu alanda ihtiyacı olan 
firmalara hizmet verdiğini 
söyledi. Haşimoğlu, sektörün 
lideri İstanbul Doors Group’la 
birlikte hayata geçirilen ‘Qupaj’ 
ile üst gelir grubuna yönelik 
sadakat programı oluşturarak 
bir ilki gerçekleştirdiklerinin 
altını çizdi. 

İstanbul Doors Group’un 
işletmelerinde geçerli olacak ID 
Card’ın her harcamada puan 
kazandıracağını ve harcama 
tutarları yükseldikçe, daha fazla 
avantaj sağlayacağını söyleyen 
İstanbul Doors Group CEO’su 
Cenk Akın “İlk sene, 35 bin 
kişinin kart sahibi olmasını 
hedefliyoruz” dedi.

ID CARD  
Hayata Geçti
Tanı Pazarlama ve 
İstanbul Doors Group 
işbirliğiyle  ‘ID Card’ ve 
‘Qupaj’ hayata 
geçiriliyor.

Capital ve Ekonomist dergileriyle 
Eurobank Tekfen’in organizasyo-
nunda gerçekleştirilen “Türkiye’nin 
En Başarılı Turizm Yatırımları 
2012 Ödül Töreni”, turizm sektö-
rünün önde gelen isimlerini bir 
araya getirdi. Basın ve turizm 
dünyasının oluşturduğu jüri, 12 
dalda ödül alan isimleri belirler-
ken, Koç Holding Yönetim Kurulu 
Üyesi, Vehbi Koç Vakfı, Divan ve 

Setur Yönetim Kurulu Başkanı 
Semahat Arsel de Onur Ödülü’ne 
layık görüldü. Semahat Arsel’e 
ödülü takdim etmekten mutluluk 
duyduğunu söyleyen Doğan 
Holding Onursal Başkanı Aydın 
Doğan düşüncelerini şu sözlerle 
paylaştı: “Semahat Hanım’a 
ödül vereceğim söylendi. Bu 
benim için keyiftir. Bütün turizm-
cileri kutluyorum.” 

Ödülü aldıktan sonra kısa bir 
konuşma yapan Semahat 
Arsel, Koç Topluluğu’nun kuru-
cusu Vehbi Koç’un, 1950’lerde 
Türkiye turizminin geleceğine 
akıllıca yatırım yapan büyük 
Türk işadamı olduğunu söyler-
ken “Divan Oteli ilk uluslararası 
turizm yatırımıdır” dedi. Arsel 
sözlerine şöyle devam etti: 
“Divan Oteli’nin açılmasının 
ardından yatırımcılar arka 
arkaya yatırımlarına devam 
etmiş. Bizimle birlikte açılan 
Hilton Oteli ile beraber Divan 
Oteli ilk turizmcileri yetiştirmiştir. 
Biz de bundan kıvanç duyuyo-
ruz. Bizden sonrakiler bizden 
çok daha başarılı oldular. 
Devam etmelerini diliyorum.” 

Türkiye’nin turizm oskarı ola-
rak adlandırılan ödül töreninde 
ödül alan oteller arasında 
Divan Otel Bodrum da yer 
aldı. Divan Otel Bodrum, En 
İyi Butik Otel kategorisinde 
ödüle layık görüldü. 

TÜRKİYE TURİZMDE 
YÜKSELİYOR 

Ödül töreninde bir konuşma 
yapan Kültür ve Turizm 
Bakanlığı Müsteşarı Özgür 
Özaslan Türkiye’nin 1980’li yıl-
lardan bu yana turizmde büyük 
atılımlar gerçekleştirdiğine deği-
nerek, ülkemizi ziyaret eden 
turist sayısının yılda 31,4 mil-
yona ulaştığını belirtti. Özaslan 
Türkiye’nin Avrupa turizminde 
altıncı sıraya yükseldiğine ve 
bu başarının yabancı sermaye 
kullanılmadan yakalandığına 
da dikkat çekti.
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G Ü N D E M

ENERJI

Demir Export, 
Çevre Günü’nü 
Öğrenciler ile Kutladı
Demir Export çalışanları, Dünya Çevre Günü 
nedeniyle bir ilköğretim okulunu ziyaret ederek 
öğrencilerle bir araya geldi. 

OPET’in Yeni Yağı TITAN
“Daha fazla performans, daha az yakıt 
tüketimi” sloganıyla piyasaya sunulan 
TITAN, Opet Fuchs Genel Müdürü Murat 
Seyhan’ın katılımıyla tanıtıldı.  

Tüpraş 
Iki Ödülü 
Birden 
Kucakladı  
Tüpraş yeni 
yatırımı, Fuel Oil 
Dönüşüm 
Projesi’yle iki 
uluslararası ödül 
birden aldı.

Opet Madeni Yağ ve dün-
yanın en büyük bağımsız 
madeni yağ üreticilerinden 
biri olan Alman Fuchs 
Petrolub AG, Ocak 2012’de 
otomotiv iş biriminde birleş-
tiklerini açıklamalarının 
ardından ilk ürünlerini paza-
ra sundu. Opet Fuchs 
“Daha fazla performans, 
daha az yakıt tüketimi” slo-
ganıyla satışa sunduğu yeni 
yağını, Fuchs İcra Kurulu 
Üyesi ve Başkan Yardımcısı 
Alf Untersteller, Opet Fuchs 

Euromoney-Trade 
Finance Magazine tara-
fından 2008 yılından bu 
yana her yıl düzenli ola-
rak verilen Mükemmellik 
Ödülleri’nde “Deal of the 
Year 2011” ödülü 
Tüpraş’a verildi. Tüpraş, 
2.1 milyar Amerikan 
Doları tutarındaki “Fuel 
Oil Dönüşüm Projesi” 
(Residuum Upgrading 
Project) yatırımının 

Genel Müdürü Murat 
Seyhan ve Fuchs Küresel 
Otomotiv Ürün ve AR-GE 
Müdürü Matthias 
Spethmann’ın da katıldığı 
bir toplantıyla tanıttı. 
Fuchs’un XTL teknolojisine 
sahip olan ve Opet Fuchs 
tarafından üretilen Titan 
motor yağları binek ve hafif 
ticari araçlarda yüzde 1,7’ye 
kadar daha fazla yakıt eko-
nomisi sağlarken, yağ tüke-
timini yüzde 18’e varan 
oranda düşürüyor. 

Opet’in ‘Kusursuz Hizmet’ine 
The Loyalty Awards’tan ödül  
2011 yılında “Kusursuza Yolculuk” başlatan 
Opet’e İngiltere’den büyük ödül geldi. Opet, 
müşteri memnuniyeti çalışmalarıyla dünyanın 
birçok büyük şirketini geride bıraktı.

Türkiye Müşteri Memnuniyeti 
Endeksi’ne göre 6 yıldır akarya-
kıt sektörünün en beğenilen 
markası seçilen Opet, 2011 
yılında başlayan “Kusursuza 
Yolculuk” konseptiyle 
İngiltere’den ödül aldı. Opet, 
“Kusursuz Hizmet” programıy-
la, İngiltere’nin en prestijli ödül 
organizasyonlarından The 
Loyalty Awards’ta Sadakat 
Programı Kapsamında En İyi 
Müşteri Hizmetleri (Best 
Customer Service in a Loyalty 
Programme) kategorisinde 
birincilik ödülüne layık bulundu.

Opet, çeşitli ülkelerden başvu-
ru yapan 130 şirket arasından, 
kendi kategorisinde finale 

kalan dünyanın en büyük şir-
ketlerini geride bırakarak bu 
ödülün sahibi oldu.

Demir Export personeli,  
5 Haziran’da tüm dünyada 
kutlanan Dünya Çevre 
Günü kapsamında, 
Lahanos Bakır ve Çinko 
İşletmesi’nin bulunduğu 
Şahinyuva Köyü’nde, 
Şahinyuva Köyü İlköğretim 
Okulu öğrencileri ile bir 
araya geldi. Ardından, 
Giresun İl Çevre ve Orman 
Müdürlüğü’nün katkıları ile 

Valilik önünde yapılan 
Dünya Çevre Günü kutla-
malarında, Giresun Valisi 
Dursun Ali Şahin, günün 
anlam ve önemini belirten 
bir konuşma yaptı ve Demir 
Export’a katkılarından dola-
yı teşekkür plaketi takdim 
etti. Dünya Çevre Günü, 
plaket töreninin ardından, 
gerçekleştirilen çeşitli sos-
yal etkinliklerle kutlandı. 

finansmanı işlemi ile ödüle 
layık görüldü. Bununla birlikte 
Tüpraş, yeni yatırım finans-
manı ile 2011 Yılı, “Yılın 
Anlaşması” ve “Avrupa, Orta 
Doğu ve Afrika Bölgesi En İyi 
Yapılandırılmış Finansman 
İşlemi” ödüllerini aldı. Ödül, 
Londra’da düzenlenen 10. Yıl 
Ödül Töreni’nde Tüpraş 
Genel Müdürü Yavuz Erkut’a 
sunuldu.
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OTOMOTIV

üzerinde kapalı alanda faaliyet 
göstereceğiz” dedi.

OTOKOÇ VOLVO İSTİNYE 
TESİSİ HİZMETTE

Otokoç Otomotiv bünyesinde 
faaliyet gösteren Otokoç, 
İstinye’deki tesislerinde Volvo 
binek araçlarının satış ve satış 
sonrası hizmetlerini başlattı. 
Otokoç’un İstinye tesislerinde 
düzenlenen açılış 
organizasyonuna Koç Holding 
Otomotiv Grubu Başkanı Cenk 
Çimen, Otokoç Otomotiv 
Genel Müdürü Görgün 
Özdemir ve Otokoç Otomotiv 
yöneticileri, Volvo Car 
Corporation Bölge Başkanı 
Wim Maes ve Volvo Car 
Türkiye Genel Müdürü Torben 
Eckardt ile çok sayıda davetli 
de katıldı.

Törende açılış konuşmasını 
yapan Koç Holding Otomotiv 
Grubu Başkanı Cenk Çimen, 
“Otokoç – Volvo işbirliği 2009 
yılında Otokoç Taşdelen 
tesisinde Volvo markasının 
satış ve satış sonrası 
hizmetlerinin sunulması ile 
başladı. Şu an içinde 
bulunduğumuz İstinye tesisi 
dahil olmak üzere toplamda 5 
Otokoç tesisinde Volvo 
markası için hizmet sağlıyoruz” 
dedi. Otokoç’un bugün 
itibariyle, Volvo satışlarının üçte 
birini gerçekleştirdiğini 
paylaşan Çimen konuşmasını, 
“Bu performansı ile Otokoç, 
Volvo’nun Türkiye’deki satış 
adetlerinin ve pazar payının 
artmasında çok önemli role 
sahiptir” sözleriyle sürdürdü. 
Otokoç – Volvo işbirliğinin her 
iki marka için de önemli katkılar 
sağladığına değinen Çimen, 
“Önümüzdeki dönemde diğer 
illerdeki tesislerimizde de Volvo 
yatırımlarımıza devam ederek 
büyümeye ve Volvo 
markasındaki yaygınlığımızı 
artırmaya devam edeceğiz” 
dedi.

Otokoç Otomotiv Genel 
Müdürü Görgün Özdemir ise 
yeni döneme iddialı yatırımlarla 
başladıklarını belirtirken 
“Otokoç Alanya, bundan tam 
16 yıl önce bir binanın altında 
200 m2’lik satış noktasıyla 
başlamış, 2004 yılında servis 
hizmetlerini de eklediği 500 
m2’lik tesisinde bugüne kadar 
devam etmiştir. Bugün yeni 
tesisimizde 400 m2’lik 
showroom, 1.655 m2’lik servis 
operasyonları ve diğer 
birimleriyle toplam 2.000 m2 

araçtan 9’unun satışını 
gerçekleştirdiklerini belirtti. “350 
binden fazla müşterisine satış 
sonrası hizmet sunan Otokoç 
Otomotiv ayrıca 2. el, sigorta 
ve finansman, toptan yedek 
parça operasyonları ve 17 bin 
adetlik kısa ve uzun dönemli 
araç kiralama filosuyla 
Türkiye’nin en büyük otomotiv 
şirketlerinden biri haline geldi” 
diyen Cenk Çimen, Otokoç’un 
34 bini Ford markalı olmak 
üzere 66 bin adet araç satışı 
gerçekleştirmeyi hedeflediğini 
söyledi. Çimen, Otokoç’un 
yaklaşık 3 milyar TL ciro elde 
etmeyi planladığını da sözlerine 
ekledi. 2012 yılında Otokoç 
Otomotiv’in 344 milyon TL 
yatırım yapacağını anlatan 
Çimen, “Otokoç Otomotiv, 
müşteri odaklı anlayışıyla 
çalışıyor ve potansiyel gördüğü 
yerlerde yeni tesis yatırımlarına 
devam ediyor” diyerek 
konuşmasını sürdürdü. 

FORD KAPASİTEYİ 
YÜKSELTİYOR 

Otokoç, Ford için Alanya’da 
hizmetlerini sunmaya devam 
edeceği yeni tesisinin açılışını 
görkemli bir davetle yaptı. 
Otokoç Alanya’nın açılış 
törenine Koç Holding 
Otomotiv Grubu Başkanı Cenk 
Çimen, Ford Otosan Genel 
Müdürü Haydar Yenigün ve 
Otokoç Otomotiv Genel 
Müdürü Görgün Özdemir 
katıldı. Açılış töreninde 
konuşma yapan Koç Holding 
Otomotiv Grubu Başkanı Cenk 
Çimen, “Koç Holding 
bünyesinde yıllardır hizmet 
kalitesinden ödün vermeden 
var olan Otokoç Otomotiv, 
Türkiye’ye yayılmış 32 satış ve 
satış sonrası tesisi, 87 araç 
kiralama ofisi olmak üzere 
toplam 119 noktada faaliyet 
göstermektedir” derken 
otomotiv pazarındaki her 100 

Otokoç’ta Yeni Tesisler Devrede
Otokoç; Alanya’da Ford, İstinye’de ise Volvo marka araçlara 

hizmet verecek yeni tesislerinin açılışını gerçekleştirdi.  

Otokoç Otomotiv, 
müşteri odaklı 

anlayışıyla çalışıyor 
ve potansiyel gördüğü 

yerlerde yeni tesis 
yatırımlarına devam 

ediyor.
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G Ü N D E M

Ford Otosan, küresel bir 
oyuncu olarak dünya pazarın-
da büyük başarı elde etmesi-
ne destek olan ve Türkiye’nin 
en çok satan markasının üre-
timine katkı sağlayan imalatçı-
larıyla ödül töreninde bir araya 
geldi. Altın Yıldız’a layık bulu-
nan Aka, Beyçelik ve Farba 
Otomotiv’in ödülleri Ford 
Otosan Genel Müdürü 
Haydar Yenigün tarafından 
verilirken, Gümüş Yıldız 
Ödülleri Ford Otosan Genel 
Müdür Başyardımcısı Grant 
Belanger tarafından Norm 
Civata, Ototrim ve Teklas 
Kauçuk’a verildi. Delphi 
Automotive, Kipsan ve 
Pressan ise Bronz Yıldız ödül-
lerini Ford Otosan Satın Alma 
Sorumlu Genel Müdür 
Yardımcısı Cengiz 
Kabatepe’nin elinden aldı. 
Özel teşvik ödülüne layık 
bulunan Ersan Kauçuk’a ise 
ödülü TAYSAD Genel Başkan 
Vekili Alper Kanca tarafından 
sunuldu.

Ödül töreninde konuşma 
yapan Ford Otosan Genel 
Müdürü Haydar Yenigün, 
Ford Otosan’ın bir endüstri 
okulu olmasının yanı sıra Türk 
tüketicisinin en çok tercih etti-
ği marka olduğunu ve 10 yıldır 
üst üste pazar liderliğini sür-
dürdüğünü belirtti. 

Ford 
Otosan’dan 
Imalatçı 
Ödülleri  
Ford Otosan’ın 
düzenlediği İmalatçı 
Başarı Ödülleri’nde, 
dokuz imalatçıya Altın 
Yıldız, Gümüş Yıldız 
ve Bronz Yıldız 
ödülleri verildi. 

DAYANIKLI TÜKETIM FINANS

BILGI GRUBU

Yapı Kredi Leasing, Koç Sistem ile işbirliği 
yaparak yeni bir yazılım sistemi oluşturdu. Yapı 
Kredi Leasing’in sahip olduğu sektörel bilgi ve 
deneyimi Koç Sistem’in sahip olduğu teknolojik 
kabiliyet ve uzmanlıkla buluşturan P_LEASE 
Projesi, 44 kişilik ekibin üç yıllık çalışmasının 
eseri. P_LEASE Projesi; finansal kiralama süreç-
lerini içeren, esnek ve geliştirmeye açık bir 
finansal kiralama yönetim uygulamasıyla pazar-
da kullanılan yazılımlardan farklılık gösteriyor. 
Daha az maliyetle sektörün ihtiyacını uçtan uca 
adresleyebilen ve diğer çözümlerden farklı pek 
çok üstün teknolojik özelliğe sahip olan 
P_LEASE’i, sektörün hizmetine sunmak ama-
cıyla ürünleştirme çalışmalarına da başlandı. 

Koç Sistem tarafından tamamen yerli katkıy-
la geliştirilen kurumsal sayısal yayıncılık yazılı-
mı Pixage, İngiltere Premiere Ligi projesi ile 
uluslararası çapta düzenlenen The European 
IT Excellence Awards’da “Avrupa’da Yılın 
Teknoloji Çözümü” ödülünü almaya hak 
kazandı. Koç Sistem, The European IT 
Excellence Awards’da bugüne kadar ödül 
alan tek Türk şirketi olma unvanının da sahibi 
oldu. Koç Sistem adına ödülü alan Koç Bilgi 
Grubu Kurumsal İletişim Direktörü Banu 
Aydoğan konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı: 
“Jüri birincisini seçerken öncelikle aday olan 
çözümün gerçek bir iş çözümü olup olmadı-
ğını değerlendiriyor. Sonrasında kullanıcısına 
rekabetçi, verimli ve etkili çözümler sunabilen 
en ideal çözümü ödüle layık görüyor. Koç 
Sistem olarak, tüm bu değerlendirmeleri 
başarı ile geçmekten ve Avrupa’da Yılın 
Teknoloji Çözümü ödülünü almış olmaktan 
dolayı mutluluk duyuyoruz.”

P_lease Projesi 
Devrede!
P_LEASE Projesi sunduğu çözüm 
ve uygulamalarla leasing 
sektöründe teknoloji kullanımını 
bir adım öteye taşıdı.

Koç Sistem’e Uluslararası Ödül
İngiltere Premier Ligi Pixage Projesi “Avrupa’da Yılın 
Teknoloji Çözümü” ödülüne layık görüldü.  

Başarılı Mühendisler 
Ödüllendirildi
Arçelik 14.’sü düzenlenen Buluş 
Günü’nde, 455 buluşçu 
mühendisini ödüllendirdi. 
Türkiye’den Dünya Fikri Haklar Örgütü’ne yapılan 
uluslararası patent başvurularının üçte birinden 
fazlasını gerçekleştiren ve 2005 yılından bu yana 
da Türkiye’nin “Patent Şampiyonu” olan Arçelik, 
bu yıl 14.’sünü düzenlediği “Buluş Günü”nde 
455 başarılı mühendisini ödüllendirdi. Arçelik’in 
Çayırova Tesisleri’nde gerçekleşen törende 
konuşan Koç Holding Dayanıklı Tüketim Grubu 
Başkanı ve Arçelik Genel Müdürü Levent 
Çakıroğlu, 1991 yılında merkez Ar-Ge’nin kurulu-
şundan bu yana, Ar-Ge faaliyetleri ve beraberin-
de getirdiği teknolojik yetkinlik sayesinde; 
Arçelik’in özgün teknolojisiyle tasarlayıp, ürettiği 
ürünlerin uluslararası pazarlarda yer aldığına dik-
kat çekti. Çakıroğlu, “Bu bilinçle; Ar-Ge’yi odağı-
mızda tutmaya devam ediyor ve her yıl bu alan-
daki yatırımlarımızı artırıyoruz” dedi. 

Koç Sistem adına ödülü Koç Bilgi 
Grubu Kurumsal İletişim 

Direktörü Banu Aydoğan aldı.



BEKO BUZDOLABI İLE
ET VE BALIK BESİN 
DEĞERİNİ KORUYOR
Akıllı ShockFreeze Teknolojisiyle 
şoklayarak donduruyor.
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RÖPORTAJ
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Koç Holding Şeref Başkanı Rahmi M. Koç, iş 
dünyasındaki başarılarıyla olduğu kadar denize  
olan tutkusuyla da tanınıyor. 2004 yılında haya-
lini gerçekleştirerek Nazenin IV ile dünyayı 
gezen duayen iş adamı, 119 yaşındaki İngiliz 
yapımı Ysolt’un Rahmi M. Koç Müzesi’ne ger-
çekleştirdiği son yolculuğa da eşlik etti. Rahmi 
M. Koç, bu tarihi geminin restorasyon sürecin-
den başlamak üzere, sanattan, ekonomiye, 
koleksiyonerlikten sağlığa kadar geniş bir yel-
pazedeki konularla ilgili görüşlerini Bizden 
Haberler Dergisi’ne anlattı.

119 yaşındaki İngiliz yapımı buharlı tekne 
Ysolt son seferini Rahmi M. Koç Müzesi’ne 
yaptı. Bu tekneyi Rahmi M. Koç Müzesi’ne 
getirecek kadar özel olduğunu düşündü-
ğünüz yönleri neler? Üç yıl boyunca RMK 
Marine Tersaneleri’nde Ysolt için yapılan 
işlemlerden bahseder misiniz? 
Meşhur yazar Bernard Shaw, kitabı çıkmadan 
evvel Cote d’Azur’a gider, omuzdan askılı dize 
kadar gelen kalın enine çizgili, beyaz-mavi bir 
mayo giyer ve her seferinde medyada büyük 
haber olurdu. Böylelikle kitabı çok satardı. 
Benim Ysolt’u getirmekteki maksadım; tekne 

hakikaten buharla gidiyor mu, teknenin içinin 
konforu nasıl, tekne dalgaları nasıl alıyor ve tek-
nenin Elegance’ı var mı sorularına yanıt bul-
maktı. 

Ysolt’un bu yolculuğunun haber olması ile de 
müzemize daha çok ziyaretçi çekmesini ümit 
ediyorum.

Müze atölyemize dışarıdan yardımcı olan maki-
ne eksperimiz Mike Williams seneler evvelki 
rutin ziyaretlerinden birinde bana İskoçya’da bir 
adamın 1893 yapımı kaderine terk edilmiş bir 
islim botu olduğunu söyledi. “Adam bunu res-
tore etmek için almış; ama vazgeçmiş, satıyor-
muş.” dedi. Ben de kendisine satıcı ile gidip 
konuşmasını ve almak üzere pazarlık etmesini 
söyledim. 

Sonradan isminin Reg Dean olduğunu öğren-
diğim adam, bizim Mike Williams’ın ne telefo-
nuna ne de maillerine cevap vermiş, ne de 
randevusunu kabul etmiş. Bu durumun sebe-
bini bir türlü anlayamadık. Aradan 5-6 ay geç-
meden konudan haberdar olan o zamanki 
müze müdürümüz Tony Phillipson’ın müzedeki 

Rahmi M. Koç
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ofisine Reg Dean geliyor ve kendisini tanıtıyor. 
Tony Bey de Reg’e islim botu neden bir türlü 
bize satmadığını soruyor. O da, o dönem Mike 
Williams’ı, kendisinin hiç sevmediği bir komis-
yoncunun adına aradığını zannettiği için cevap 
vermediğini söylüyor. Bizim kim olduğumuzu 
öğrendikten sonra islim bot için pazarlıklara 
başladık. 

Teknenin tüm makinelerinin, güverte aksamı-
nın, manikalarının, pervanesinin hazır ve amba-
lajlı olduğunu öğrendik. Velhasıl Ysolt’u satın 
aldık. Bir low-bed trailer’a koyup İskoçya’dan 
Ro-Ro ile İzmir’e, oradan da başka bir trailer ile 
İstanbul’a getirip, atölyeye çektik. Hatta bu 
teknenin gelmesi de epey maceralı oldu; zira 
Ro-Ro yolda bozuldu ve Ysolt’un Türkiye’ye 
gelmesi epey gecikti.

Ondan sonra böyle bir tekneyi kimin restore 
edebileceği hususunda arayışa geçtik. Mike 
Williams, İngiltere’deki meşhur Peter 
Freebody’nin tersanesinde çalışmış ve Riva 
tamiri yapan Mike Summers isminde birinin 
olduğunu söyledi. Kendisiyle temasa geçtik ve 
Ysolt’u tamir etmesi için kendisini ikna ettik. 

İslim botun restorasyonu üç sene sürdü. 
Teknenin eski binasını alıp adaya koyduk. Bina 
yeniden yapıldı. Bu arada zaman zaman Mike 
Williams ziyarete geldi. En sonunda buhar 
makinesini, kazanı ve gerekli diğer aksamı 
elden geçirip tekneyi bağlanmaya hazır hale 
getirdik. 

Ağırlık konusunda çok dikkatli hareket eden 
Mike Summers’ın çizmiş olduğu su hattı, res-
torasyon bitirilip tekne suya atıldığında tam 
oturdu. Daha sonra, ilk çalıştırma ve deniz tec-
rübesi yapıldı. Ondan sonra Ysolt’u paketledik 
ve RMK Marine’deki hangara koyduk. En 
sonunda tekneyi yaz aylarında tersaneden 
müzeye getirmeyi planladık. 

Teknenin ilk sahibi Reg Dean restorasyon 
süreci boyunca daima düzenli olarak bilgilendi-
rildi. Her ne kadar bize bu tekneyi istemeyerek 
de satmış olsa, sonunda botun güzel yapıldığı-
na çok memnun oldu.

Reg Dean de bir buhar makinesi sevdalısı. 
Dünyada buharlı ne makine, ne teçhizat varsa 
hepsini biliyor. Esas ihtisası gemilerin buharlı 
düdükleriymiş. O kadar ki, kendisinin müthiş 
bir düdük koleksiyonu var. Tabii düdük deyip 
geçmemek gerekiyor. Dört telden çalan 
Transatlantik düdükleri koskoca bir sandık 

kadar. Reg Dean bir gün bana bir e-mail çeki-
yor. “Elinizdeki düdüklerin numaralarını bana 
bildirin, ben size kimin tarafından imal edildiğini, 
hangi gemiye takıldığını söyleyeyim.” diyor. 

Yine başka bir gün Savarona’nın iki bacası iki 
düdüğü vardı. Reg de “Biri duruyor, diğeri 
nerede?” diye sordu. Kahraman Sadıkoğlu 
kadim dostumdur. Ona sordum. Diğer düdü-
ğün yazıhanesinde olduğunu söyledi. Reg’e 
bunu söyledim ve rahat etti. 

Sonra ben kendisini İskoçya’da ziyaret ettim ve 
eşiyle tanıştım. O zaman Reg’in neden Ysolt’u 
tamir ettirmediğini anladım. Eşi evde Reg’in 
buhar makinelerini istemiyordu. Ysolt’u da o 
sebeple sattığını düşünüyorum. Biz de kendisi-

Sanatın her dalına alakam var. 
Milattan evvel 2000’den 

başlayarak 
Milattan sonra 1950 yılına 

kadar geçen süreçte oluşan, 
hoşuma giden ve bana hitap 
eden eserleri toplarım. Ama 

daha ziyade teknolojik, 
mekanik ve 17. - 18. ile 19. asıra 

ait eserlere ilgi duyuyorum.

RÖPORTAJ
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ni İstanbul’a davet ettik. Misafirimiz olarak dört 
gün kaldılar. 

Anladığım kadarıyla bu tip tekneler; o zaman 
İngiltere’de trenler göllerin kenarlarına kadar 
gelip oradan yolcuları karşıya geçmeleri için 
bırakılan limanlarda yolcuları karşıdan karşıya 
geçirmek için yapılmış. Ysolt’un ilk sahibi Mr. 
Russell da tekneyi South Hampton’daki 
evinden Isle of Wight’taki yazlığına gidip gel-
mek için yaptırmış. 

Ysolt’un restorasyonu için teknenin neredeyse 
tamamı yeniden yapıldı. Tekneyi restore eden 
Mike Summers İstanbul’a ilk geldiğinde sudan 
çıkmış balık gibiydi. Ne bir arkadaşı vardı, ne 
yatacak yeri, ne de lisanı. Bizde de ona yardım 

Ysolt’ta işlerin düzgün gitmesi için Dr. 
Bülent Bulgurlu ile birlikte her hafta sonu 
atölyeye gidip geldik. Önce restorasyona 
RMK Marine tersanesinde başladık; fakat 
orasının uzaklığı ve Mike Williams ile Mike 
Summers’ın orada kimseyi tanımıyor olma-
ları nedeniyle tekneyi atölyeye getirmeye 
karar verdik. Velhasıl süreç boyunca tekne 
hep kontrolümüzdeydi. 

Mike Summers, fevkalade dikkatli, eski 
tekne yapım tekniklerine sadık kalan, has-
sas ölçüleri göz önünde tutan, bilmediği 
konularda İngiltere’den bilgi alan yahut 
muhakkak sayfa karıştıran ve ancak tama-
men emin olduktan sonra iş yapan bir 
arkadaşımız. Bu vesileyle Ysolt, atölyeden 
iki elemanımızı da şahane yetiştirdi. 

Sizin en büyük tutkularınızdan biri de 
deniz… Daha önce Nazenin IV ile dün-
yayı gezdiniz, daha önceden de gün-
deminizde Alaska’ya gitmek vardı. 
Ancak Japonya’daki deprem felaketi-
nin ardından rotanızı değiştirdiğinizi 
biliyoruz. Yeni rota arayışınız sonuç-
landı mı? Aklınızda hangi rota var? 
Alaska’ya gitmekten vazgeçtiğimiz doğru-
dur. Bu seneki Setur Ege Rallisi’ne katıldık-
tan sonra Hırvatistan’a gitmeyi planlıyoruz. 
Diğer rotaları ise Hırvatistan’a gidip geldik-
ten sonra açıklamayı daha doğru buluyo-
rum. Hırvatistan’a da en son Nazenin 2 ile 
henüz oralar Yugoslavya iken gitmiştim. 
Deniz kenarında 1920’lerden kalma klasik 
evler o zaman 20-25.000 dolarlara satılı-
yordu. Almadığıma pişmanım.

Sanayici kimliğiniz ve koleksiyonerliğini-
zi birleştirdiğiniz bir yer Rahmi M. Koç 
Müzesi… 18 yılı geride bırakan Rahmi 
M. Koç Müzesi, Türkiye’nin ilk sanayi 
müzesi olması açısından da özel bir 
yere sahip. Müze bugün sizin hayal etti-
ğiniz yerde mi? Yoksa bu müze için yap-
mak istediğiniz başka şeyler var mı? 
Müzemiz çok sağlam adımlarla ilerliyor. 
Her sene ziyaretçi sayısı artıyor. Müzeyi 
pırıl pırıl tutuyoruz. Objeleri temizleyip cila-
layıp, yağlayıp, elden geçiriyoruz. Yerleri 
değiştirip, müzeyi daima canlı ve albenili 
tutmaya çalışıyoruz. İstanbul’da ise 
yegâne sorun mekan. Biliyorsunuz 
Ankara’da da müzemizin bir şubesi var. 
Üçüncü şubemiz de Ege’de açılacak. 
Dolayısıyla bundan daha büyük mutluluk 
olur mu?

Ysolt’u getirmekteki maksadım; 
tekne hakikaten buharla 

gidiyor mu, teknenin içinin 
konforu nasıl, tekne dalgaları 

nasıl alıyor ve teknenin 
Elegance’ı var mı sorularına 

yanıt bulmaktı. 

119 yaşındaki buharlı gemi  
Ysolt, son yolculuğunu 

 Koç Holding Şeref Başkanı  
Rahmi M. Koç kaptanlığında 

tamamladı. 

edecek kalifiye eleman yoktu; ama bizim Mike 
sebatkâr çıktı. “Ben Ysolt’u tarihi değeri olan 
bir tekne olduğu için çok sevdim. Bunu 
muhakkak restore edip, baştan sona benim 
emeğimle yaptırmak  istiyorum” dedi. 

Teknenin ahşap işlerini tamamen elimizdeki 
eski fotoğraflardan yaptık. Makine teçhizatını 
Mike Williams elden geçirdi. Kendisi tecrübe 
etti ve şahsen yerine monte etti. Kendisi 
yaklaşık 10 senedir müzeye müşavirlik hiz-
meti veriyor ve daha ziyade lokomotif ve 
kazanları üzerine çalışmalar yapıyor. Burada 
bulunduğu sırada Türk bir hanım ile evlendi. 
Türkçe bilmediği ve kayınvalidesi de İngilizce 
bilmediği için aileyle iyi anlaşıyor. Tatlı da bir 
kızı oldu. 
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Çengelhan’ın hemen yanı başındaki 
Divan Çukurhan çok özel bir butik otel. 
Eski bir kervansarayı bir otele dönüştür-
me fikri nasıl ortaya çıktı? Bu bölgede 
yeni çalışmalarınız olduğunu biliyoruz. 
Bizlere yeni projeleriniz hakkında da bilgi 
verir misiniz?
Ankara’daki Çengelhan Müzemize kor diplo-
matlar ve yabancılardan büyük ilgi var. 
Hükümetimizi ziyaret eden devlet başkanları-
nı, askeri zevatı ve milletvekillerini müzede 
ağırlıyorlar. Ben de memnun oluyorum. 

Orada da yine mekân sorunu vardı. Bunu 
hallediyoruz. Şöyle ki, Çengelhan’ın altındaki 
Safranhan’ı satın aldık. Karşısındaki İlk 
Meclis İlköğretim Okulu’nu, yerine depreme 
dayanıklı başka bir okul inşa etmek suretiyle, 
devralıyoruz. Dolayısıyla bu iki projeyle 
Ankara’daki müzemiz üç misline yakın büyü-
yecek. Bu vesileyle hem Çengelhan hem 
Çukurhan’daki otel, hem de yeni alınan 
Safranhan Kale muhitine bir hareket ve zera-
fet getirmiş olacak ve Ankara kültür hayatına 
büyük bir hizmette bulunacak. 

Türkiye’deki özel müzeciliğin öncüsü 
Koç Ailesi. Siz iş dünyasının sanata, 
koleksiyonculuğa ve özel müzecilik 
konularına olan ilgisini nasıl değerlendiri-
yorsunuz? Toplumun genelinde bilinç 
artışı olduğu söylenebilir mi?
Çok memnunum ki özel sektör, özel vakıflar, 
aileler ve şahıslar koleksiyonculuğa ve müze-
ciliğe yatırım yapmaya başladılar. Bunun bir 
sebebi Vakıflar Kanunu, bir sebebi bağışların 
vergi matrahından düşülmesi, bir sebebi de 
insanların kültürümüze olan alakalarının art-
masıdır. Hükümet de statik ve ruhsuz devlet 
müzelerini yavaş yavaş özel sektöre devret-
me kararı aldı. Bunu memnuniyetle karşılıyo-
rum. Üzüldüğüm nokta, 2863 sayılı Kültür ve 
Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu bırakın 
koleksiyonculuğu teşvik etmeyi, koleksiyo-
nerleri adeta bezdiriyor ve cezalandırıyor. 
Onun için maalesef pek çok koleksiyoncu 
defterleri ile birlikte eserlerini müzelere terk 
ediyorlar. Oysa Batı dünyasında koleksiyon-
culuk her bakımdan teşvik edildiği gibi, 
müzelere pek çok eser koleksiyoncuların bu 
eserleri hibe etmeleriyle kazandırılıyor. 

Metropolitan Müzesi’nde Osmanlı eserle-
rinin sergilendiği iki salona Koç Ailesi’nin 
adı verildi. Dünyanın en önemli müzele-
rinden birinde Koç Ailesi’nin adının var 
olması size neler hissettirdi?

Biliyorsunuz İstanbul Arkeoloji Müzesi’ni 
Osman Hamdi Bey kurmuştur ve içinde 
pek çok güzel eser vardır. Ancak bu 
müzede daha yeni yeni galeriler düzenleni-
yor, teşhir, etiketleme ve aydınlatma sis-
temleri getiriliyor. Orada da eldeki eserlere 
nazaran hacim sorunu var. Tabiatıyla 
Metropolitan Müzesi gibi dünyaca meşhur 
bir yerde Koç Ailesi’nin adını taşıyan gale-
riler olması, hem Türkiye’ye hem de bize 
aile olarak büyük prestij sağladı. Şimdiden 
müzenin bu bölümü yüz binlerce ziyaretçi 
akınına uğradı. Bundan daha verimli bir 
yatırım olabilir mi?

Siz kendinizi sanatın hangi alanına 
daha yakın hissediyorsunuz? 
Bugünlerde yeni meraklarınız, ilgi alan-
larınızınız var mı?
Sanatın her dalına alakam var. Milattan 
evvel 2000’den başlayarak Milattan sonra 
1950 yılına kadar geçen süreçte oluşan, 
hoşuma giden ve bana hitap eden eserleri 
toplarım. Ama daha ziyade teknolojik, 
mekanik ve 17. - 18. ile 19. asıra ait eser-
lere ilgi duyuyorum.

İnsanlar emeklilik döneminde genellik-
le inzivaya çekilir ya da hayatını daha 
rutin şekilde yaşar. Ancak size baktığı-
mızda bunun tam tersi bir durumla 
karşı karşıyayız. Denize olan tutkunuz, 
sanatsal faaliyetleriniz ve sivil toplum 
kuruluşlarındaki rolleriniz buna örnek 
olarak verilebilir. Bu enerjiyi nereden 
alıyorsunuz? Hiç “daha sakin bir hayat 
yaşamalıyım” dediğiniz oluyor mu? 
Bugünkü devirde emekli olunca inzivaya 
çekilip, köşende oturmak gibi bir şey yok. 
İnsanların zihinleri ve bedenleri çalışmazsa 
birçok melekemizi kaybederiz. Dolayısıyla 
her zaman bir şeyle meşgul olmak lazım. 
Ben kendimi emekli addetmiyorum, sade-
ce kulvar değiştirmiş olarak görüyorum ve 
şu anda geçmişe nazaran daha çok meş-
guliyetim var. Bir günün 24 saati benim 
tempoma yetmiyor ve bundan çok mem-
nunum. El verir ki sağlığımız bu hareketli 
hayatımıza mani olmasın. 

2003 yılında Koç Holding’deki aktif 
görevinizi bıraktınız, ardından geçmiş-
teki başarılara yenileri eklenmeye 
devam etti. Holding’in son 10 yılına 
baktığınızda “Kendi dönemimde yap-
mayı isterdim” dediğiniz neler var? 
Şartlar devamlı değişiyor. Bir devri başka 

Bugünkü devirde emekli olunca 
inzivaya çekilip, köşende 
oturmak gibi bir şey yok. 

İnsanların zihinleri ve 
bedenleri çalışmazsa birçok 

melekemizi kaybederiz. 

RÖPORTAJ

Birçok medeniyete ev sahipliği yapan 
Anadolu neden Metropolitan gibi bir 
müzeye sahip değil? Ya da neden 
“İstanbul” adını taşıyan bir müzemiz yok? 
Metropolitan Müzesi 1870 yılında kurulmuş 
olan dünyanın en popüler müzesidir. Senede 
5 milyon kişiden fazla ziyaretçisi vardır ve bir 
anonim şirket gibi yönetilir. O kadar büyük 
prestije sahiptir ki insanlar oraya para ve 
eser hibe etmek için sıraya girmektedirler. 
Çok seneler evvel Amerika, yapılan hibelerin 
vergi matrahından indirilmesine dair kanunu 
çıkarttığı için Avrupa’dan bile bu konuda çok 
ileridirler. Metropolitan Müzesi’ne yaklaşabi-
len diğer yegâne müze British Museum’dur. 
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çok çabuk ilerliyor zannediyorum; ama dış 
dünyayı gördüğümde onların da hiç dur-
madığını hatta daha da ilerlemiş olduklarını 
fark ediyordum.

O bakımdan her şey izafidir. Mesela 
2023’te büyüklerimiz dünyadaki ilk 10 
ekonomi arasına gireceğimizi söylüyorlar. 
Bundan daha güzel bir şey olabilir mi? 
Ama ne var ki o senelerde dünyanın diğer 
ekonomileri nereye varacak onu biliyor 
muyuz? Onun hesabını yapıyor muyuz?

Maşallah çok dinçsiniz. Sağlıklı olma-
nın, sağlıklı kalmanın püf noktaları 
sizce neler? 
Sağlıklı kalmak için her şeyinizi ölçülü yap-
mak mecburiyetindesiniz. Mesela ben 
devamlı diyet yapmaya inanmıyorum. 
Vücudun her tür gıdaya ihtiyacı var ama 
bir ölçü içerisinde. Peygamber ne demiş, 
“Her masadan aç kalkacaksınız vücudun 
egzersize ihtiyacı vardır; ama bunu bütün 

“Bir günün 24 saati benim 
tempoma yetmiyor ve bundan 

çok memnunum. El verir ki 
sağlığımız bu hareketli 

hayatımıza mani olmasın.” 

bir devirle mukayese ederken şu anki dev-
rin içinde bulunduğu duruma göre muka-
yese etmek insanı yanıltır. Ben işi devraldı-
ğımda Türkiye’nin nüfusu 48 milyondu, 
görevi bıraktığımda ise 71 milyondu. 
Benim dönemimde Koç Grubu Fortune 
500’e girdi. 

Şimdi ise daha yukarı doğru basamakları 
ilerledi. Ben 500 milyon USD ihracata ula-
şabilmek için çok uğraştım. Oysa bugün 
14,5 milyar USD’lık ihracat yapıyoruz. 

Türkiye ekonomisi bugün, o günden çok 
daha fazla oranla gerek Avrupa gerekse 
küresel ekonomiye entegre olmuştur. 
Benim zamanımda tüm yumurtaları bir 
sepete koymak o zamanın değişken şart-
larında tehlike arz ediyordu. Hâlbuki 
bugün başarının sırrı seçtiğiniz sektörlerde 
uzmanlaşmak, büyümek ve piyasa hissesi 
çoğaltmaktan geçiyor. Bir misal, 2-3 ay 
yurt dışına çıkmadığımda memleketimizi 

hafta bekleyip cumartesi ve pazar yapmak 
iyi değildir. Her gün vücudu çalıştırmak 
lazımdır.” Dimağınızı daima keskin, çalışır 
tutacak beyin egzersizleri yapmak iyi olur.

Hayatınız boyunca tabiri caizse kulağı-
nıza küpe olan, her daim hatırladığınız 
sözler, öğütler var mı? Aynı şekilde 
yeni nesillere her daim faydalı olacak 
üç nasihatinizi sorsak cevabınız ne 
olur?
a) Sağlığınızı ve vücudunuzu ölçülü kullan-
mak gerek. Vücudunuzu hor kullanırsanız 
ileride cezasını çekersiniz. 
b) Değirmenin suyu her zaman aynı gür-
lükte akmayabilir. Bir gün azalacağını 
düşünerek ekonominizi ayarlayın. 
Borcunuzu her zaman ödemek durumun-
dasınızdır; ama alacağınızı alamayabilirsi-
niz. Hesabınız hep bu yönde yapın.
c) Yaydan çıkan ok, ağızdan çıkan söz, 
kaçırılmış fırsat ve geçmiş zaman hiçbir 
zaman geri gelmez, unutmayın.
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MERCEK

SORUNLAR VE ÇÖZÜMLER...
Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa V. Koç,  

Dünya Ekonomik Forumu’nda yaptığı konuşmayla iki önemli soruna  
dikkat çekti: Cari açık ve işsizlik. 

IŞSIZLIK ZIRVEDE
Konuşmasında dünyada süregiden sıkıntılara 
dikkat çeken Mustafa V. Koç, sorunların 
üstesinden gelmek için engellerin kaldırılması 
gerektiğini vurguladı. Uluslararası işsizlik 
rakamları 2011 yılının sonunda 200 milyona 
yani tarihinin en yüksek seviyesine ulaştı. 
Mustafa V. Koç da çözüm önerilerine bu 
konudan başladı. İşsizlik rakamını yüzde 6 
seviyesinde tutmak için her yıl 40 milyon yeni 
iş yaratılması gerektiğine değinen Mustafa 
V.Koç, Orta Doğu ve Afrika ülkelerine bakıl-
dığında ise işgücüne katılımı artırmak ve 
işsizliği engellemek için bu rakamın 15 mil-
yon yeni iş demek olduğunu katılımcılara 
aktardı. Gelişmekte olan ülkelerin dünya tica-
retine katılımı ile işgücünün yarısının düşük 
vasıflı olduğunu belirten Mustafa V.Koç söz-
lerine şöyle devam etti; “Özellikle Orta Doğu 
ve Kuzey Afrika bölgesinde, yapısal işsizlik, 
çalışan gücündeki artış, yetenek uyumsuzlu-
ğu, işgücü pazarının esnek olmaması ve 
geniş kamu sektörü katılımı bölgenin önün-
deki en önemli engeller.”

İstanbul, Dünya Ekonomik Forumu’nun en 
büyük ikinci organizasyonu olan Orta 
Doğu, Kuzey Afrika ve Avrasya Forumu’na 
Haziran aylarında ev sahipliği yaptı. 
Yalnızca ekonomi değil, siyaset gündemi-
nin de konuşulduğu İstanbul Zirvesi 70 
ülkeden bine yakın siyasetçi, iş adamı ve 
akademisyeni ağırladı. Liderlerin siyasi ve 
ekonomik çözüm çağrısında bulunduğu 
zirve “Dönüşüm İçindeki Bölgeleri 
Birleştirmek” temasıyla 42 yıllık tarihinde, 
liderlerin özel bölgeler arası bir toplantı için 
bir araya geldikleri ilk zirve olma özelliğini 
de taşıdı. 

Bölgesel lider ülke olma iddiasını koruyan 
Türkiye’nin önümüzdeki yıllarda da ev sahip-
liği yapacağı zirvenin bu yılki konuşmacıların-
dan biri de Koç Holding Yönetim Kurulu 
Başkanı Mustafa V. Koç oldu. Dünyanın 
içinde bulunduğu karmaşık durumda yapılan 
bu toplantının önemine değinerek konuşma-
sına başlayan Mustafa V. Koç sorunlar ve 
çözümlerine dair konuştu.

Dünya Ekonomik 
Forumu’nun 70 ülkeden bine 

yakın ziyaretçisi vardı.   

Konuşmadan Satır Başları 
Mustafa V. Koç’un Dünya Ekonomik 
Forumu’nda yaptığı tespitlerden bazı 

satır başları:

Krizin üzerinden üç sene geçmesine 
rağmen 2011’in ikinci yarısında Avrupa 
Bölgesi’ni sarsan borç krizi ve bankacılık 
sektöründeki sorunlar ve endişe sürüyor. 

Krize rağmen gelişmekte olan ülkeler 
büyümeyi daha ufak rakamlarla 

sürdürüyor. 

Gelişmiş ekonomilerin taşıdığı riskler 
gelişmekte olan ülkeleri de tehdit ediyor. 

Ekonomik kriz kaçınılmaz olarak 
işsizliği tetikliyor. 
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Global krizin etkilerine değinen Mustafa V.
Koç, Türkiye’nin sahip olduğu olumlu tablo-
nun ise kayda değer olduğunun altını çizdi. 
“Türkiye doğu ile batı arasında değişen eko-
nomik ve politik paradigmaların ortasında yer 
alıyor” diyerek sözlerini sürdüren Koç, batıda 
Avrupa’nın ekonomik sorunlar ile mücadele 
ederken taahhütlerini yerine getirmeye çalıştı-
ğını, doğuda ise ayaklanmaların ve Arap 
Baharı’nın bölgedeki yapısal değişimlerin 
habercisi olduğunu sözlerine ekledi.

Mustafa V. Koç Türkiye’nin tüm bu belirsiz-
likler içinde 2010’da yüzde 9.2 ve 2011 
yılında da yüzde 8.5 büyüyerek oldukça 
üstün bir performans ortaya koyduğunu 
hatırlattıktan sonra şunları söyledi: “Güçlü 
büyüme ile birlikte yeni iş gücü piyasası 
politikaları 2002-2008 yılları arasında büyü-
yen işsizlik trendini tersine çevirdi ve işsizlik 
rakamları 2009 yılında yüzde 16’dan 2011 
yılında tek haneli rakamlara inerek yüzde 
9.8’e kadar geriledi. Aktif iş gücü piyasası 
politikaları ve istihdam programları ile 2009 
yılından bu yana 700 bin kişiye ulaşıldı. 
Şüphesiz ki, sürdürülebilirlik ve uzun süreli 
bir performansın önündeki iki engelin kaldı-
rılması gerekli. Bunlar cari açık ve kayıt dışı-
lıktan kaynaklanan işsizlik.” 

EĞITIMLI IŞ GÜCÜ ŞART!
Mustafa V. Koç, Türkiye’nin dezavantajlarına 
da işaret ederek, “Türkiye enerji bağımlısı bir 
ülke. Yılda yüzde 6-7 büyüyorsanız her 
zaman cari açıkla mücadele etmek durumun-
dasınız. Bunun en iyi şekilde finanse edilmesi 
gerekiyor. Bunu yapabilmek için de üretim 
bazının tamamen değiştirilmesi gerekiyor. 
Orta ve uzun vadede bunu gerçekleştirebil-
mek için eğitimli iş gücüne ihtiyaç var ki yük-
sek katma değeri olan üretim yapılabilsin” 
şeklinde konuştu.

EĞITIM SISTEMI ÇAĞI YAKALAMALI
Yeni nesillerin 21. yüzyılın iş gücü pazarına 
hazır ve bilinçli yetişmesi için çözümlere dair 
konuşan Mustafa V. Koç, başlangıcın eğitim 
sisteminde gerçekleştirilecek dönüşümle ola-
cağını söyledi ve “Piyasalar, ticaret ve finan-
sal sistem gelişti, eğitim sistemleri arkada 
kaldı” dedi. Eğitimde yeni modellerin ve yeni 
düşünce metotlarının gerekliliğinin altını çize-
rek konuşmasını sürdüren Mustafa V. Koç, 
işverenlerin de bu değişimin bir parçası 
olması gerektiğini belirtti. Bu noktada örnek 
olarak Koç Topluluğu’nu gösteren Mustafa 
V. Koç, kurumsal sosyal sorumluluk projeleri 

ve yetenek tedarik zinciri modeli üstünde 
çalışıldığına değindi. 

MLMM DÜNYA EKONOMIK FORUMU’NDA
Yapılan istatistiki çalışmalara göre mesleki eği-
tim almış öğrencinin ortalama bir üniversite 
mezununa göre iş bulma şansı her zaman 
daha yüksek. Bu açıdan mesleki eğitim Koç 
Topluluğu’nun da üzerinde ısrarla durduğu ve 
Meslek Lisesi Memleket Meselesi Projesi 
(MLMM) ile genele yaymayı amaçladığı bir 
konu. Mustafa V. Koç da konuşmasının bir 
bölümünü işte bu konuya ayırdı. MLMM 
Projesi ile Milli Eğitim Bakanlığı ile birlikte çalış-
ma kararı aldıklarını, mesleki eğitim çalışmaları-
nı lanse ettiklerini anlatan Koç, projenin 50 mil-
yon dolarlık bütçesi olduğunu, 264 okulda 8 
bin öğrenciyi kapsadığını söyledi. Koç, bu 
okullarda Koç Topluluğu bünyesindeki 20 şir-
ketten 350 kişinin de meslek lisesi koçu olarak 
görev aldığını belirterek, “Bu proje belki okya-

nusta bir damla ama diğer şirketlere önderlik 
etmiş olacak” dedi. Proje kapsamında 28 okul-
da 28 laboratuar kurulduğunun altını çizen 
Mustafa V. Koç, burada eğitim görecek 
çocukların teknik yeteneklerini ve mesleki eği-
timlerini geliştirdiklerinin de altını çizdi.

Panelin sonunda sorulan soruları cevaplayan 
Koç, yapısal reformlar hakkında gelen bir soru-
ya şu şekilde cevap verdi: “Yapısal reformlar 
çerçevesinde hükümet gerekli olan yatırım 
ortamını yaratmalı ki doğrudan dış yatırım çeki-
lebilsin. Sıfırdan başlayan projeler hem istih-
dam yaratsın hem de büyümeyi tetiklesin. 
Bunu nasıl yaparsınız? Bazı vergi kolaylıkları 
sağlayabilirsiniz. Daha büyümeye elverişli bir 
vergi yapısı oluşturmak bunun başlangıç nok-
tası olacaktır. Tabii bürokrasiyi de azaltmak 
gerekiyor.” Özel sektör ve devletin bir arada 
çalışması gerektiğine işaret eden Koç, ”Devlet 
özel sektöre gerekli teşvikleri sağlayarak yatırım 
ortamını iyileştirebilir. Yurt içindeki ve yurt dışın-
daki yatırımcıların bu ülkeye gelip yeni işler 
yaratmasını sağlayabilir” dedi. 

Saygın iş olanağı sağlamanın toplum ve eko-
nomi açısından karmaşık ve hayati bir mesele 
olduğunun altını çizen Mustafa V. Koç, 
“Mesele koordinasyon, diyalog ve uyum içinde 
yurt içindeki ve dışındaki kamu, özel sektör ve 
sivil toplum kuruluşları tarafından özenle ele 
alınmalıdır” diyerek Dünya Ekonomik 
Forumu’nda yaptığı konuşmayı tamamladı. 

Türkiye belirsizlikler 
içinde oldukça üstün bir 

performans ortaya koydu, 
2010’da yüzde 9.2 ve 2011’de 

ise yüzde 8.5 büyüdü. 

Koç Holding Yönetim 
Kurulu Başkanı  
Mustafa V. Koç yaptığı 
konuşmada dünyadaki 
sorunlara dikkat çekti. 
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“IMF-TÜRKIYE ILIŞKISI 
GIDEREK GÜÇLENECEK”

IMF Türkiye Daimi Temsilcisi Mark Lewis, 
IMF-Türkiye ilişkisini ve küresel krizin Türkiye’ye 
etkilerini Bizden Haberler Dergisi’ne değerlendirdi.

“Türkiye, doğrudan 
yabancı yatırım için 

cazip bir yer.”

Türkiye Nisan 2013’e kadar Uluslararası Para Fonu 
IMF’ye olan tüm borcunu bitirmeyi hedeflerken aynı 
zamanda IMF içerisinde de giderek artan önemde 
bir rol oynuyor. IMF Türkiye Daimi Temsilcisi Mark 
Lewis de bu öneme dikkat çekiyor. Türkiye’nin 
uluslararası alanda sorunların çözümüne dair aktif 
görev aldığını vurgulayan Lewis, IMF’nin bölgesel 
ve küresel ekonomik meselelerde ve küresel eko-
nomik sistem ile ilgili konularda Türkiye’nin görüşle-
rinden yararlandığının da altını çiziyor.

Son 10 yılda, hem Uluslararası Para Fonu (IMF) 
hem de G-20’de Türkiye’nin oynadığı rolün 
nasıl değiştiğini değerlendirebilir misiniz? 
Türkiye, IMF’de giderek daha fazla önem kazanan 
bir rol oynamaya başladı. Bu, hem IMF hem de 
Türkiye açısından gayet olumlu bir gelişme. Bu 
durum kısmen, IMF’nin sermaye ya da “kota” pay-
larının yüzde 6’sından fazlasının gelişmiş ülkeler-
den; dinamik, yükselen piyasalara ve gelişmekte 
olan ülkelere kaydırılmasına yönelik ve bugün de 
devam etmekte olan reformunun bir yansıması. 
Reform tamamlandıktan sonra, Türkiye, IMF’nin en 
büyük 20 üyesinden biri olacak ve bütün ülkelerde 

kotaların artmasıyla birlikte; Türkiye’nin IMF’deki 
kotası yaklaşık dört kat artmış olacak.  

Türkiye, ayrıca, IMF’nin faaliyetlerinde de daha aktif 
rol alıyor. IMF, ekonomik ve finansal işbirliği için 
önemli bir global forum ve Türkiye, uluslararası top-
lumun şu anda karşı karşıya kaldığı, acil çözüm 
bekleyen ekonomik ve finansal sorunlara yönelik 
bütün IMF faaliyetlerinde yer alıyor. 

Yine aynı şekilde, Türkiye G-20’nin kilit önemde bir 
üyesi. G-20, dünyanın başlıca gelişmiş ve yükselen 
ekonomilerini bir araya getirerek ve ülkelerin politi-
kalarını daha iyi koordine edebilecekleri bir forum 
ortamı sunarak küresel krizde çok değerli bir rol 
oynadı. Türkiye, yine, giderek daha fazla aktif rol alı-
yor. Örneğin; Türkiye, Avustralya ile birlikte, 
Uluslararası Finansal Mimari Çalışma Grubu’na eş 
başkanlık yapıyor. Ve tabi ki Türkiye, 2015’te G-20 
dönem başkanlığını da üstlenecek.     

IMF Başkanı Christine Lagarde, Türkiye’ye yap-
tığı ziyaretten sonra, Türkiye’nin IMF’de daha 
kapsamlı bir rol alması gerektiğini belirtti. 
Türkiye’nin rolünün ne olması gerektiği ve ne 
olacağı konusunu biraz daha açabilir misiniz? 
IMF Başkanı Sayın Lagarde’ın açıklamaları aslında 
az önce üzerinde durduğumuz noktaları pekiştirir 
nitelikte. Türkiye hem IMF’de daha fazla sermaye ve 
oy hakkına sahip olarak, hem de kurumun faaliyet-
lerinde daha aktif yer alarak gittikçe daha fazla 
önem kazanan bir rol almaktadır ve alacaktır. 
IMF’nin, ya da daha geniş anlamda uluslararası 
topluluğun; küresel ekonomik ve finansal istikrara 
nasıl daha etkili bir şekilde katkıda bulunabileceğine 
dair yapılan tartışmalara katılım da bu rol kapsamı-
na giriyor.  

Reform süreci tamamlandıktan 
sonra, Türkiye, IMF’nin en büyük 20 

üyesinden biri olacak ve bütün 
ülkelerde kotaların artmasıyla 

birlikte; Türkiye’nin IMF’deki kotası 
yaklaşık dört kat artmış olacak.  
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İki yıllık hızlı büyümeden sonra, Türkiye 
ekonomisinin bu yıl itibariyle girmekte 
olduğu daha ılımlı büyümeye dayalı yeni 
dönem için neler söyleyebilirsiniz? 
Türkiye bu dönemden nasıl yarar sağla-
malıdır?  
Türkiye 2010 ve 2011 yıllarında etkileyici bir 
ekonomik büyüme yaşadı. Ancak, büyük 
ölçüde ithalata bağlı bu güçlü büyüme, 
büyük bir cari işlemler açığını da beraberinde 
getirdi. Söz konusu açığın büyük bir kısmı, 
kısa vadeli sermaye girişleri ile finanse edildi. 
Bu da borçlanmanın arttığı ve hızla artarsa 
risk teşkil edeceği anlamına geliyor. 

Bizim görüşümüze göre, büyümenin daha 
yavaş gerçekleştiği bir dönem, cari işlemler 
açığını ve sermaye girişlerine bağımlılığı azalt-
mak açısından Türkiye için faydalı olacaktır. 
Burada kilit nokta, büyümenin yavaşladığı ve 
cari işlemler açığının azaldığı “yumuşak bir 
iniş” sağlamak. Bu özel sektörün sert bir 
ayar yapmasına yol açacak kadar hızlı bir iniş 
olmamalı. Son ekonomik gelişmeler, bu tür 
bir “yumuşak inişin” gerçekleşmekte olduğu-
nu göstermek açısından çok cesaretlendirici.      

Avrupa’da ortaya çıkan kamu borç krizi-
ni ve Türkiye ekonomisine etkilerini 
nasıl değerlendiriyorsunuz? 
Diğer bütün ülkeler gibi, Türkiye de 
Avrupa’daki gelişmelerden etkilenmektedir. 
Türkiye’nin ihracatının düşmesi yoluyla veya 
Avrupa’dan finansman sağlayan şirketler ve 
bankaların daha zor finansman koşullarıyla 
karşı karşıya kalmaları yoluyla etkilenmesi 
beklenebilir. 

Şimdiye kadar Türkiye Avrupa’da büyümenin 
yavaşlamasından veya talebin zayıflamasın-
dan çok fazla etkilenmedi; zira Türkiye diğer 
piyasalara, özellikle de Orta Doğu’ya yaptığı 
ihracatını arttırdı. Ticarette bu şekilde bir 
çeşitlenme sağlamış olması Türkiye için tabii 
ki olumlu; ancak Avrupa’da koşullar kötüle-
şirse, bunun Türkiye için faydası olmayacak-
tır.    

Finansman şartlarına gelince: Türkiye’deki 
bankalar ve şirketler Avrupa’daki finansal 
stresten pek fazla etkilenmedi. Bu da, söz 
konusu kurumların güçlü finansal konumları-
nın ve düşük borç seviyelerinin bir yansıması. 
Tabii, 2011’in sonlarında gördüğümüz üzere, 
küresel finansman koşulları ve risk iştahı çok 
hızlı değişebilir ve böyle bir değişiklik 
Türkiye’yi de etkileyebilir.   

sunuyoruz. Aynı zamanda Türkiye, IMF’nin git-
tikçe daha çok önem kazanan bir üyesi ve 
bizler, bölgesel ve küresel ekonomik mesele-
lerde ve IMF ile küresel ekonomik ve parasal 
sistem ile ilgili konularda Türkiye’nin görüşle-
rinden çokça yararlanmaktayız.  

Yakın zamanda, bir kredi derecelendirme 
kuruluşu Türkiye’nin uzun vadeli kredi 
görünümünü pozitiften durağana çevirdi. 
Bunun sonucunda, hükümet ve kredi 
derecelendirme kuruluşları arasında ger-
ginlik yaşandı. Peki, söz konusu kurumla-
rın güvenilirliği ile ilgili siz ne düşünüyor-
sunuz? Sizce, yabancı yatırımlarda etkili 
olmaya devam edecekler mi yoksa 
2008’den bu yana güç kaybettiler mi? 
Küresel kriz dikkatleri büyük ölçüde, kredi 
derecelendirme kuruluşlarının verdikleri bazı 
notların ne denli doğru olduğu konusuna 
çevirdi. Ayrıca, kredi derecelendirme kuruluş-
larının finans sektörüne yönelik düzenleyici 
çerçevede oynadığı rol ile ilgili sorular da sorul-
maya başlandı. Örneğin bu sorulardan biri; bu 
rolün, varlık fiyatlarındaki hareketleri artırarak 
finansal istikrar açısından zorluklar yaratıp 
yaratmadığıyla ilgili.     

Gelecekte de, kredi derecelendirme kuruluşla-
rının, finansal sistem içerisinde önemli bir rol 
oynamaya devam etmeleri muhtemel. Aynı 
zamanda, düzenleyici kurumların derecelendir-
me kuruluşlarına olan bağımlılıklarında bir mik-
tar azalma olacağını ve derecelendirme kuru-
luşlarınca verilen notların piyasa fiyatlarında 
yaratabileceği sert etkiyi azaltmaya yönelik 
çabaların ortaya çıkacağını beklemek mantıklı 
görünüyor.

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, son  
10 yılda, Türkiye’nin IMF’ye olan borcu-
nun 23.5 milyar dolardan 2.3 milyar dola-
ra düştüğünü belirtti. Bütün borcun Nisan 
2013’e kadar ödeneceği tahmin ediliyor. 
Dönüm noktası sayılabilecek böyle bir 
gelişmeden IMF–Türkiye ilişkisi nasıl etki-
lenir? Her iki tarafın gelecekteki ilişkisi 
hakkında ne düşünüyorsunuz? 
Türkiye ve IMF arasındaki ilişkiler çok güçlü ve 
son IMF programı Mayıs 2008’de tamamlan-
dığından bu yana önemli bir şekilde gelişti. 
Ben, herhangi bir program olmadan görev 
yapan ilk Türkiye Daimi Temsilcisiyim. Şu anda 
Türkiye ve IMF arasındaki ilişki için daha çok 
çift taraflı bir ilişki diyebiliriz. Özellikle, ekono-
mik ve finansal politikalar ve Türkiye’nin şu 
anda karşı karşıya olduğu zorluklarla ilgili yakın 

Yükselen ve gelişen ülkelerin 
IMF içerisinde gerekli ağırlığa 
sahip olmaları için oy hakkı ve 

sermaye payları revize 
edilmektedir. 

Türkiye’nin son zamanlardaki yabancı 
sermaye çekme kapasitesi ile ilgili ne 
düşünüyorsunuz? Türkiye, gelişmiş eko-
nomilerde görülen yavaşlamadan ne 
ölçüde olumsuz etkilenecektir?  
Türkiye, doğrudan yabancı yatırım için cazip 
bir yer. Mevcut doğrudan yabancı yatırım, 5–6 
yıl önce yakalanan seviyelerin altında. Bu 
düşüş, kısmen Avrupa’dan gelen yatırımın 
azalmasıyla açıklanabilir; zira Türkiye’ye gelen 
doğrudan yabancı yatırımın dörtte üçü, hatta 
daha fazlası Avrupa kaynaklı. Avrupa’da yaşa-
nanlar düşünüldüğünde, mevcut durumda 
oradaki firmalar pek fazla dış yatırım yapmıyor-
lar. Ancak, umarım Avrupa istikrar kazandıkça 
ve dış yatırım yapma iştahı arttıkça, Avrupalı 
yatırımcıların daha fazla ilgisini göreceğiz.     

IMF, Türkiye’nin başlıca yatırım merkezi 
olarak cazibesini artırmasına nasıl katkı 
sağlayabilir? 
IMF’nin Türkiye ile işbirliği, iki taraflı politika 
tavsiyeleri; küresel ekonomik meselelere ilişkin 
diyalog ve küresel ekonomik forumlarda, araş-
tırma ve eğitimlerde ortaklığı da içeren  birçok 
farklı alana yayılmaktadır. Düzenli aralıklarla 
gerçekleştirdiğimiz ve Türkiye’nin makroeko-
nomik politikalarının genel olarak değerlendiril-
diği ve riskler ile bu riskleri azaltmaya yönelik 
tavsiyelerin yer aldığı iki taraflı gözetim (4. 
Madde raporları) yoluyla, politika tavsiyeleri 
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bir diyalog içerisindeyiz. Biz yetkililerin geliş-
meleri nasıl değerlendirdiğini anlamaya çalışı-
yor ve aynı zamanda diğer 187 üye ülkeden 
edindiğimiz tecrübelere dayanan kendi bakış 
açımızı sunmaya çalışıyoruz. Daha önce de 
belirttiğim gibi, tabii başka birçok alanda da 
işbirliği içerisindeyiz. Önümüzdeki dönemde 
IMF ve Türkiye arasındaki ilişkilerin güçlenme-
ye devam edeceğinden hiç şüphem yok. 

Küresel ekonomi büyük bir değişim–
dönüşüm içerisinde. Küresel ekonomi 
çok kutuplu hale gelirken, IMF’nin gele-
cekteki rolü ile ilgili değerlendirmelerinizi 
alabilir miyiz? 
Küresel ekonomide önemli değişiklikler gözle-
niyor ancak kutuplaşmaktan ziyade giderek 
daha bütünleşik bir hal aldığını söyleyebilirim. 
Açıkça küresel kriz, birçok yüksek gelirli ülke-
de özellikle Avrupa’da, belirli zorluklar yarattı. 
Ancak bu zorlukların üstesinden gelinecektir. 
Ülkeler ve bölgeler arasında giderek daha 
fazla ekonomik ve finansal bütünleşme gör-
meye devam edeceğiz. Türkiye’nin de arala-
rında bulunduğu yükselen piyasalar, güçlü 
büyüme temelleri ve dinamik ekonomileriyle, 
küresel ekonomide daha fazla rol almaya baş-
ladıklarını görecekler.     

güvenlik ağını” güçlendirmeye devam ediyo-
ruz. Özellikle ihtiyacı olan ülkelere destek 
sunabilmek için borç verme araçlarımızda 
reform yaptık ve borç verme kaynaklarımızı 
artırdık.   

Üçüncüsü, ekonomik ve finansal sistemler ile 
ilgili anlayışımızı güçlendirmeye devam ediyo-
ruz. Bu da ülkelerin ve politika yapıcıların küre-
sel zorluklar karşısında daha iyi yanıt vermele-
rini sağlıyor. Örneğin, ülkeler arasındaki eko-
nomik ve finansal bağlantılar ile ekonomik ve 
finansal sorunların nasıl ve ne zaman ortaya 
çıkabileceğini daha iyi anlamaya yönelik çalış-
malar yapıyoruz. Ayrıca, finans sektöründen 
gelen riskleri azaltmak için finans sektörünün 
düzenleyici çerçevesini güçlendirmeye yönelik 
olarak yapılan çalışmaların içinde doğrudan 
yer alıyoruz.  

Son olarak IMF, hükümetlere, yoksulların 
korunması konusunda yardım sağlamak için 
son derece aktif olarak çalışıyor. Özellikle, kri-
zin toplumların en kırılgan kesiminin üzerindeki 
etkilerini azaltabilecek sosyal güvenlik ağı prog-
ramlarına yönelik harcamaların artırılması ve bu 
programların hedef etkinliğinin iyileştirilmesi için 
gerekli tedbirlerin alınmasını destekliyor.

Bizim görüşümüze göre, 
büyümenin daha yavaş 

gerçekleştiği bir dönem, cari 
işlemler açığını ve sermaye 

girişlerine bağımlılığı azaltmak 
açısından Türkiye için faydalı 

olacaktır.

IMF Türkiye Daimi Temsilcisi 
Mark Lewis “Şu anda Türkiye ve 

IMF arasındaki ilişki için daha 
çok çift taraflı bir ilişki diyebiliriz. 

Önümüzdeki dönemde ikili 
ilişkilerin güçlenmeye devam 
edeceğinden hiç şüphem yok” 

diyor. Lewis’in Kalkınma Bakanı 
Cevdet Yılmaz’la verdiği fotoğraf 

da bu güveni simgeliyor. 

IMF, uluslararası parasal sisteme istikrar kazan-
dırmak ve sürdürülebilir güçlü büyümeyi des-
teklemek açısından giderek daha çok önem 
kazanan bir rol oynayacaktır. Öncelikle, 188 
üye ülkesi olan bir kurum olarak, IMF, ekono-
mik işbirliği için çalışan etkili ve gerçek anlamda 
küresel bir organizasyon olarak çok istisnai bir 
konuma sahiptir. Daha önce de söylediğim 
gibi, yükselen ve gelişen ülkelerin IMF içerisin-
de gerekli ağırlığa sahip olması için oy hakkı ve 
sermaye payları revize edilmektedir.   

İkincisi, ödemeler dengesi ile ilgili sorunlar yaşa-
yan ülkeleri desteklemek için “küresel finansal 



ÜLKEM IÇIN ENGEL 
TANIMIYORUM
Koç Topluluğu’nun 80’inci kuruluş yıldönümü olan    
2006 yılında başlatılan ve farklı konularda 
farkındalık yaratmayı hedefleyen Ülkem Için 
Projesi 2012-2013 yılında “Ülkem Için Engel 
Tanımıyorum” diyor. 

TOPLUMSAL SORUMLULUK
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Koç Holding’in kurucusu merhum Vehbi 
Koç’un “Ülkem varsa ben de varım” 
sözünü temel alarak 2006 yılında yolculu-
ğuna başlayan “Ülkem İçin” Projesi 2012-
2013 yılında yeni bir konuyla, “Ülkem İçin 
Engel Tanımıyorum” kampanyasıyla yola 
devam ediyor. Koç Holding bu yeni 
dönemde Birleşmiş Milletler Kalkınma 
Programı (UNDP) ve Alternatif Yaşam 
Derneği işbirliğinde farklı bir toplumsal 
ihtiyaca daha odaklanarak engelli bireyle-
rin yaşam kalitesini yükseltmek için kolları 
sıvadı. Koç Holding Yönetim Kurulu 
Başkanı Mustafa V. Koç da, kampanya-

“Ülkem İçin Engel 
Tanımıyorum” 

kampanyasının duyurusunu 
Koç Holding Yönetim Kurulu 
Başkanı Mustafa V. Koç, Koç 

Holding CEO’su Turgay Durak 
ve Koç Holding Dış İlişkiler ve 

Kurumsal İletişim Direktörü 
Oya Ünlü Kızıl yaptı. 



sorumlu vatandaş olmanın gereğini yerine 
getirmiş olacağımıza inanıyoruz.” 

PEKI PROJE NASIL IŞLEYECEK?
“Ülkem İçin Engel Tanımıyorum” projesi 
üç aşamada gerçekleşecek. İlk aşamada 
Koç Topluluğu çalışanlarının yüzde 70’ine 
ve illerde de Koç Topluluğu bayileri olan 
Ülkem İçin Elçileri ile “Engelliliğe Doğru 
Yaklaşım Eğitimleri” verilecek. İki yıla yayı-
lacak ve Alternatif Yaşam Derneği’nin 
desteği ile verilecek eğitimlerle engellilere 
yaklaşımda uygulanan yanlışların doğruya 
çevrilmesi sağlanacak. 

Kampanyanın ikinci aşamasında ise Koç 
Topluluğu şirketlerinin “Engelli Dostu 
İşyeri” haline getirilmesi sağlanacak. Bu 
noktanın da üzerinde önemle duran Koç 
Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa 
V. Koç, başlatılan çalışmalara dikkat 
çekerek “Tüm Koç Topluluğu şirketlerinin 
ve bayilerimizin işyerlerinin fiziki şartlarının 
engelliler için erişilebilirliği gözden geçirili-
yor. Gerekli iyileştirilmeleri de iki yıllık 
süreçte tamamlamayı hedefliyoruz” diyor.

Kampanyanın üçüncü aşaması ise üzerin-
de durulan hassasiyetlerin tüm topluma 
yayılmasına öncülük ediyor. Bu aşamada 
Koç Topluluğu şirketleri ve bayilerinin 
desteğiyle “Engelli Dostu Ürün ve Hizmet” 
geliştirilmesi hedefleniyor.

Ülkem İçin Projesi’nin başlangıcından bu 
yana öncü olarak projenin içinde yer alan 
Mustafa V. Koç, Ülkem İçin Engel 
Tanımıyorum kampanyasında da bu gele-
neği bozmuyor. “Ülkem İçin Kan 
Veriyorum” kampanyasında ilk kan bağışı-
nı yaparak projeyi başlatan Mustafa V. 
Koç, “Ülkem İçin Engel Tanımıyorum” 
projesinde ise sesiyle bu desteği verecek. 
Topluluk üyelerinin ve bayilerin cep tele-
fonlarına gönderilen sesli mesajda 
Topluluk üyelerine seslenen Mustafa V. 
Koç, onları engellilik konusunda farkında-
lık yaratmaya davet edecek. 

Tüm bu aşamaların hayata geçirilmesi 
sonucunda yaratılacak toplumsal farkın-
dalık, kampanyanın başarısındaki en 
önemli kilometre taşlarından biri olacak 
gibi görünüyor.

ülkemicin.com.tr YENILENDI
Projenin başlatıldığı 2006 yılından bu 
yana Topluluk çalışanları, bayiler ve top-
lumun her kesimiyle iletişimin kurulmasın-
da yardımcı olan www.ulkemicin.com.tr 
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nın ayrıntılarını açıkladı. “Ülkemizde 
engellilik kavramının bir sorun olmaktan 
çıkarak, hak temelli bir yaklaşımla ele 
alınmasını arzuluyoruz. İşte tam da bu 
noktada, ‘Ülkem İçin Engel Tanımıyorum’ 
diyoruz. Böylelikle, tüm topluluğumuzun 
gönüllülüğü ile başlattığımız çağrıyı, iş 
dünyası, kamu, sivil toplum ve duyarlı 
Türk halkının sahiplenmesi ile engellilerin 
iş hayatı ve sosyal hayatta karşılaştıkları 
engelleri kaldırma konusunda önemli yol 
kat edeceğimize inanıyorum” sözleriyle 
projenin önemini anlatan Koç Holding 
Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa V. Koç, 
kampanya ile Topluluk olarak örnek 
uygulamalarda rol model olmanın ve 
engelliler konusunda toplumsal bilincin 
oluşturulmasının amaçlandığını söyledi. 

“SORUMLU VATANDAŞ OLMANIN 
GEREĞINI YERINE GETIRMEK”
Kalkınma Bakanlığı ve TÜİK tarafından 
açıklanan verilere göre Türkiye’de 8.5 
milyon engelli vatandaşın yaşadığını vur-
gulayan Mustafa V. Koç, “Şüphesiz gün-
lük yaşantımızda, cadde ve sokaklarda 
çok sayıda engelli ile karşılaşmamamızın 
nedeni, engellilerin mevcut olmaması 
değil, bu kişilerin dış mekânlardan yardım 
almadan faydalanabilmelerinin çoğu 
durumda olanaksız olmasıdır” dedi.  

Mustafa V. Koç’un da altını ısrarla çizdiği 
gibi Türkiye nüfusunun yüzde 12’si 
engelli olmasına karşın sosyal hayatta 
kendilerine yer bulma oranları çok daha 
düşük. Sosyal hayatta sunulan imkanların 
onların faydalanabileceği şekilde düşünül-
memesi, toplum içinde karşılanma biçim-
leri ve takınılan tutumlardaki yanlışlıklar 
ise bundaki en büyük etkenler. 

Fiziki kısıtlamalar nedeniyle de sosyal 
hayata katılımları oldukça güçleşen 
engelli bireylere ilişkin tutumun genellikle 
olumsuz olduğu gözleniyor. Engellilerin 
erişim haklarını tanımak ise sadece kanu-
ni bir yükümlülük değil, bireysel ve 
kurumsal bir sorumluluk olarak da karşı-
mıza çıkıyor. Bu sözlerden hareketle 
konuşan Mustafa V. Koç “Ülkem varsa 
ben de varım! diyerek çıktığımız yolda 
katkı sağlayabileceğimiz her konuda üze-
rimize düşeni yapmayı bir sosyal sorum-
luluk olarak kabul ediyoruz” derken bu 
doğrultuda güçlerin birleştirildiğine dikkat 
çekiyor. Ve şu mesajı veriyor: “Engelli 
vatandaşlarımız yaşamın tam içinde 
oldukça ve yaşamları kolaylaştıkça biz de 

Mustafa V. Koç:
Ülkemizde engellilik 

kavramının bir sorun olmaktan 
çıkarak, hak temelli bir 

yaklaşımla ele alınmasını 
arzuluyoruz. 

İşte tam da bu noktada, 
‘Ülkem İçin Engel Tanımıyorum’ 

diyoruz.

ENGELLILIK DURUMLARI 
ILE ILGILI DOĞRU 

YAKLAŞIMLARA BAZI 
ÖRNEKLER

Görme engelli bir kişiyle yürürken, 
önüne çıkan engeller hakkında ona bilgi 
verin. Yönerge verirken açık ve net olun. 

Kolunuzu ya da dirseğinizi tutmasına 
izin verin.

İşitme engelli bir kişinin dikkatini 
çekmek için kibarca omuzuna 

dokunabilir ya da elinizle işaret 
edebilirsiniz. Konuşurken yüz yüze 

bakıp, normal bir ses tonuyla konuşun.
Birçok işitme engelli dudak 

okuduğundan, konuşurken elinizle 
ağzınızı kapatmak ya da sakız çiğnemek 

gibi, konuşmanızın anlaşılmasını 
engelleyecek hareketler yapmayın. 

Fiziksel engelli olan ve tekerlekli 
sandalyede oturan kişiye sormadan 

sandalyesini hareket ettirmeyin veya 
itmeyin. Tekerlekli sandalyede oturan bir 

kişiden ceketinizi ya da içeceğinizi 
tutmasını istemeniz uygun bir davranış 

değildir. Tekerlekli sandalyede oturan bir 
kişiyle sohbet ederken, onun göz 
seviyesine gelmeye dikkat edin.

Konuşma engeli olan bir kişiyle 
konuşurken tüm dikkatinizi verin ve 
kendisini ifade edebilmesi için onu 
teşvik edin. Sizden istenmedikçe, 

yardımcı olmayın ve cümleleri onun 
yerine siz bitirmeye çalışmayın.

Algılama ve öğrenme güçlüğü 
yaşayan bireylerle net bir şekilde 

konuşun, karmaşık cümleler kurmaktan 
kaçının. Destekleyici ve dostça davranın. 

Öğrenme güçlüğü olan yetişkinlere, 
çocuk gibi değil, yetişkin gibi davranın.
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sitesi de “Ülkem İçin Engel Tanımıyorum” 
kampanyasıyla yeni yüzüne kavuştu. 
Kampanyanın sitesi görsel dünyasına 
uygun olarak yenilendi. 

ÖRNEK UYGULAMALAR 
GERÇEKLEŞMEYE BAŞLADI
“Ülkem İçin Engel Tanımıyorum” kam-
panyası başlar başlamaz Topluluk şirket-

lerinden de örnek uygulama haberleri 
gelmeye başladı. Ford Otosan’ın engelli 
çalışanlarının oluşturduğu tiyatro toplulu-
ğu, “Ferhad ile Şirin” oyununun ilk gös-
terimini yaptılar. Üst düzey yöneticilerin, 
çalışanların ve oyuncuların yakınlarının 
katıldığı bu özel gösterimin ardından da 
turneye çıkarak 29 Mayıs’ta Eskişehir’de 
bu oyunu oynadılar. 

EĞITIMLER SÜRÜYOR
Ülkem İçin Engel Tanımıyorum kampanyası 
çerçevesinde ilk farkındalık eğitimlerine başlan-
dı. AYDER eğitmenleri tarafından verilen bu 
eğitimlerde Koç Topluluğu şirketlerinde çalışan 
toplam 1.800 kişiye ulaşıldı. İlk eğitimlerin 
ardından yapılacak devam eğitimleri ise Koç 
Topluluğu şirketlerinin gönüllü eğitmenleri tara-
fından verilecek.

PROJE ORTAKLARI  
UNDP VE AYDER

“Ülkem İçin Engel Tanımıyorum” 
kampanyası ana teması kadar proje 

ortaklarıyla da dikkat çekiyor. 
Demokratik yönetişimin sağlanması 
için kapasite geliştirme; yoksulluğun 

azaltılması için çaba gösterilmesi; 
çevre ve sürdürülebilir kalkınma 

alanlarında çalışan Birleşmiş 
Milletler Kalkınma Örgütü (UNDP) 

ve onun engellilik konusundaki 
ülkemizdeki partneri olan AYDER’le 

işbirliğinde gerçekleştirilecek proje bu 
anlamda da güçlü bir altyapının 

sinyalini veriyor. AYDER (Alternatif 
Yaşam Derneği), engelli bireylerin 

sosyal hayata tam ve eşit katılımını 
teşvik edip destekleyen projeleri 

hayata geçiren bir sivil toplum 
kuruluşu olarak çalışmalarını 

sürdürüyor.

Ülkem Için 
Projesi’ne  
Bir Ödül Daha! 
Türkiye Halkla 
Ilişkiler Derneği 
(TÜHID)’in Altın 
Pusula Ödülleri 
kapsamında bu yıl ilk 
defa verdiği UNDP 
Özel Ödülü’nü “Ülkem 
Için Projesi” aldı. 
TÜHİD’in Birleşmiş Milletler Kalkınma 
Programı (UNDP) ile yaptığı işbirliği 
neticesinde bu yıl ilk kez verilen 
UNDP Özel Ödülü’ne, sosyal ve çev-
resel etkileri en iyi ele alan nitelikleri ile 

ön plana çıkan ‘Ülkem İçin Projesi’ layık görül-
dü. Ülkem İçin Projesi, özel sektörün çevre, 
toplum ve ekonomi için hissettiği sorumlulukla-
ra karşılık; alınan stratejik önlemler, geliştirdik-
leri teknolojiler ile yürüttükleri uygulamaların 
başarılı bir örneği olarak bu ödülün sahibi oldu. 
UNDP Özel Ödülü’nü, Koç Holding Kurumsal 
Sosyal Sorumluluk Koordinatörü Aylin Gezgüç, 
Koç Holding Kurumsal İletişim Müdürü Şeniz 
Akan ve “Ülkem İçin Projesi” ekibi bir arada 
sahneye çıkarak BM Türkiye Mukim 
Koordinatörü ve UNDP Türkiye Mukim 
Temsilcisi Shahid Najam’ın elinden aldılar. 

“Ülkem İçin Projesi”nin UNDP Özel Ödülü’nü 
almasının ardından bir açıklama yapan Koç 
Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa V. 
Koç, “Ülkem İçin Projesi, sorumlu vatandaşlık 
kültürünü yaygınlaştırmak için yürüttüğümüz 
önemli bir sosyal sorumluluk projesi. Projemiz, 
Topluluğumuzun kuruluşunun 80. yılı olan 

2006’dan bu yana değişen temalarla ülke-
mizin farklı ihtiyaçlarına odaklanmaktadır. 
Büyük Koç Topluluğu’nun değerli bayileri 
ve çalışanlarımızdan binlerce gönüllümüz 
örnek uygulamalara imza atmaktalar. Bu 
ödülün asıl sahibi olan, sorumlu vatandaşlık 
bilinciyle bizimle birlikte bu yolda yürüyen 
tüm gönüllülerimize içten teşekkürlerimi 
sunuyorum” diye konuştu. 
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“Ülkem Için Projesi”  
Farklı Konularda Çözümün 
Bir Parçası Oluyor 
2006’da yola çıkan “Ülkem İçin Projesi”, 
odaklandığı her konuda farkındalık 
yaratmayı başardı.

Yerel kalkınmaya destek olan  
387 yerel proje hayata geçirildi. 

Bu kapsamda iki yılda toplam 
 7 Ülkem İçin Ormanı’nda  

1 milyon 84 bin fidan dikildi ve 
18 bin çocuğa çevre eğitimi 

verildi. 

Gönüllü ve düzenli kan bağışçısı 
kazanım kampanyası ile 103 bin kişi 
bilinçlendirildi ve 83 bin 579 ünite kan 
bağışlanarak bir kurum tarafından 
gerçekleştirilen en büyük kan 
bağışçısı kazanım kampanyasına imza 
atıldı.  

Ülkem İçin Projesinin 
yeni kampanyası 
“Ülkem İçin Engel 
Tanımıyorum” oldu.

2008 - 2009 yılı 
uygulaması fidan 
dikimi ve çevre 
eğitimi oldu.

Ülkem İçin Elçileri, yani 
gönüllüleri olan bayiler kendi 
illerindeki sorunların çözümü 

için kolları sıvadı. 

KOC KAN 19x27_c 11/12/10 10:44 AM Page 1 
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“DEMIR EXPORT 
FIRSATLARI TAKIP EDIYOR”

Maden arama konusunda faaliyetlerini hızla sürdüren Demir Export, 
yeni ihalelere girmek için gün sayıyor. Demir Export Genel Müdürü 

Aykan Daşkan yeni yatırımlar için hazır olduklarını söylüyor. 

Sektörün lider şirketlerinden Demir Export 
2012 yılında da yeni projeleri hayata geçiri-
yor. Özellikle Türkiye’de daha önce denen-
memiş bir yöntemle kömür üretiminin ger-
çekleştirileceği Soma Eynez Projesi için 
heyecanlandığını söyleyen Demir Export 
Genel Müdürü Aykan Daşkan, Demir 
Export’un 2012 yılı ve sonrası için büyük 
hedefleri olduğunu dile getiriyor. 

Demir Export, 1957 yılında kurulan kök-
lü bir şirket. Demir Export’un bu süre 
zarfında Türkiye ekonomisine yaptığı 
katkıları kısaca özetler misiniz?
Demir Export, kurulduğu yıldan bu yana  
12 milyon ton üzerinde yerli demir cev-
heri üreterek bunların entegre demir çelik 
fabrikalarına satışını gerçekleştirdi. 100 
bin ton bakır konsantresi ile 100 bin ton 
krom cevheri ve konsantresi üreterek 
yurt dışına ihraç etti. 160 bin ton kurşun-
çinko-gümüş konsantresi üreterek ihracını 
gerçekleştirdi. 1989 yılından beri Kangal 
Kömür İşletmesi’nden 85 milyon ton kömür 
üretimini sağlayarak Elektrik Üretim A.Ş’ye 
(EÜAŞ) ait Sivas Kangal Termik Santrali’nin 
tüm kömür ihtiyacını karşıladı. Bu üretimler 
için 500 milyon metreküp üst örtü kazısı 
yapıldı. 1988 yılında ihalesi yapılan Sivas 
Kangal kömür sahası, ülkemizin madencilik 
sektöründe yapılmış olan ilk özelleştirme 
modeline bir örnek. Şirket ciromuzun yüzde 
20’sini ihracat gelirlerimiz oluşturuyor. 

2011 yılı en çok prim ödeyen şirketler 
ve kurumlar vergisi sıralamalarında 
Demir Export da yer aldı. Bu başarılar 
nasıl yakalandı? 
Şirketimiz geçen yıl Ankara’da en fazla 
kurumlar vergisi ödeyen ve en fazla ihracat 
yapan mükellefler listesine girdi ve Sayın 
Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın katıldığı 
törende bu başarısından dolayı ödüllendirildi. 

Bizler, zaman-para ve iş 
gücümüzü optimize ederek etüt 
ettiğimiz ruhsat sahası sayımızı 

artırıyoruz. Bugün itibari ile 
bünyemizde 110 adet maden 
arama ve işletme ruhsatımız 

bulunuyor. 

Bu başarıya ek olarak Demir Export, 2010 
yılı verilerine göre Türkiye ciro sıralamasında, 
ISO 500 Büyük Sanayi Kuruluşu Listesi’ne 
265’inci sıradan girme başarısını gösterdi. 
2011 yılı sonucuna göre açıklanacak sırala-
mada şirketimizin, aynı listede daha üst sıra-
larda yer alacağını tahmin ediyoruz.

Şirketimiz, üretim ve proje geliştirme faaliyet-
lerini yürütürken öncelikle iş emniyeti, çevre 
kriterleri ve üretimde verimlilik hedeflerini ön 
planda tutuyor. Bununla beraber, faaliyet 
gösterdiğimiz bölgelerde sosyal sorumluluk 
ödevlerini de yerine getirerek çalışmalarını 
yürütüyor. 

Koç Topluluğu’nda her yıl düzenlenen 
Çalışan Bağlılığı anket sonuçlarına göre, 
2011 yılında bağlılık skorumuz Koç 
Topluluğu şirketlerinin ortalamasından daha 
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Soma-Eynez Kömür 
Üretim Projesi, Demir 
Export’un gündemindeki 
en önemli projelerden biri. 
Projede çalışan güvenliği 
en üst seviyede tutulacak 
şekilde planlandı.

Demir Export 2011 yılında 
ABD, İngiltere ve Çin’e toplam 
31 milyon dolar ihracat yaptı.

yüksek çıktı. Bu açıdan Topluluk şirketleri 
arasında 6’ıncı sırada yer aldık. Bu sonuç ile 
şirketimiz Hewitt firmasının “En Beğenilen 
Şirketler” araştırmasına girmeye hak kazandı. 
Sonuçları heyecanla bekliyoruz. 

Demir Export 2011 yılını nasıl geçirdi, 
2012’nin ilk yarısında ne gibi faaliyetleri 
oldu?
2011 yılı içerisinde etüt-arama ve yeni iş 
geliştirme kapsamında çok yoğun faaliyetleri-
miz gerçekleşti. 25 bin metreye yakın sondaj 
planlamamıza rağmen, projelerimizdeki 
olumlu gelişmeler neticesinde 30 bin metre-
nin üzerinde sondaj çalışması gerçekleştirildi. 
2012 yılı için ise 35 bin metrenin üzerinde 
sondaj çalışması planlandı. Maden İşleri Ge-
nel Müdürlüğü tarafından 2012 yılı başında 
açılan maden ruhsat sahası ihalelerinden 25 
adet maden ruhsat sahası alındı ve jeolojik 
etütlere hızlı bir şekilde başlandı. Yeni iş 
geliştirme kapsamında, 2011 yılı Ağustos 
ayında Türkiye Kömür İşletmeleri Genel Mü-
dürlüğü (TKİ) tarafından yapılan ve üç yılı ha-
zırlık olmak üzere 18 yıl boyunca yeraltından 
toplam 36 milyon 500 bin tonluk (2 milyon 
500 bin ton/yıl) kömür üretimi gerçekleştirme 
ihalesini kazandık. Böylece toplam değeri 
yaklaşık 1 milyar 500 milyon TL olan alım 
garantili Soma-Eynez Kömür Üretim Projesi 
şirketimiz bünyesine gururla katıldı. 

Şu anda gündeminizde olan projeler 
nelerdir?
Mevcut maden işletmelerimizdeki üretimle-
rimizin artırılması ve daha verimli hale geti-
rilmesiyle ilgili çalışmaların yanı sıra, maden 
geliştirme ve yatırım aşamasında olan proje-
lerimiz de bulunuyor. Bunlardan Soma-Eynez 
Kömür Üretim Projesi için çalışmalarımız 
başladı. 2015 yılında yeraltından ilk kömür 
üretimi gerçekleştirilecek. Kömür üretim 
yöntemi tam mekanize olacak ve iş güvenliği-
ni en üst seviyede tutacak şekilde planlandı. 
Sivas-Divriği Demir Cevheri Ocağı’nda ise 
2011 yılında yapılan sondaj çalışmaları sonu-
cu, jeolojik kaynak miktarı 300 bin tondan  
3 milyon 500 bin tona çıkarıldı. Bu rezerv 
artışı sonucu satılabilir demir cevheri üretimi-
mizi 250 bin ton/yıl kapasiteye çıkarmak için 
yeni bir zenginleştirme tesisi bu ay içerisinde 
faaliyete geçirilecek. 

Sivas-Bakırtepe Altın Projesi’nde tespit etti-
ğimiz 135 bin ons işletilebilir altın rezervinin 
üretilebilmesi için teknolojik test, mühendislik 
ve Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) süreç-

Erzurum İspir Ruhsat Sahası 2012 yılı 
başında Maden İşleri Genel Müdürlüğü 
ihalesinden 4 milyon 850 bin TL bedel  
ile alındı. Maden Tetkik Arama Genel  
Müdürlüğü verilerine göre sahada  
150 milyon ton yüzde 0,26 bakır (Cu)  
ve 180 ppm molibden (Mo) varlığı tahmin 
ediliyor. Bölgede etüt-arama çalışmaları-
mız başlarken 2016 yılında sahadan üretim 
yapılması planlanıyor. 

Kangal Kömür İşletmesi 2007 yılında 
en fazla kömür üretimini yaparak tarihe 
geçti. Kömür üretiminin bugünkü görü-
nümü hakkında ne düşünüyorsunuz?
Kangal Kömür İşletmesi’nde, önceden 
yapılmış olan sözleşme gereği, 12 Haziran 
2012 tarihi itibariyle üretim faaliyetleri sona 
erdi. Türkiye’nin 2023 hedefleri kapsamın-
da öngörülen büyümenin yakalanabilmesi 

leri için hazırlık çalışmalarımız devam ediyor. 
Metalurjik testlerin olumlu sonuç vermesi 
durumunda 2014 yılında dôre (külçe) altın 
üretimine geçilecek. 

Gümüşhane-Kocadal Polimetal ruhsat saha-
sında yapılan etüt-atama çalışmaları sonucu 
20 milyon ton yüzde 1,50 çinko (Zn) ve 15 
g/t gümüş (Ag) rezerv belirlendi. Etüt-arama 
faaliyetlerimiz halen devam ederken 2016 
yılında üretime geçilmesi hedefleniyor. 
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için, enerji sektöründeki mevcut kurulu güç 
kadar yeni elektrik üretim tesisine ihtiyaç var 
(50-70 bin MW). Bu ihtiyacın dışa daha fazla 
bağımlı kalınmadan karşılanabilmesi için yerli 
kömüre dayalı termik santral proje sayısının 
artırılması ve yatırımlara ivedilikle başlan-
ması şart. Bu süreçte kömür-enerji projeleri 
kapsamında birçok fırsatın ortaya çıkması 
mümkün olacak ve şirketimiz, bu fırsatları 
yakından takip ediyor. 

Demir Export olarak çevre konusunda 
neler yapıyorsunuz?
Şirketimiz çevreye son derece duyarlı. 
Bunun en güzel örneği Kangal Kömür 
İşletmesi’nin olduğu sahada yapılan ağaç-
landırma çalışmaları. 1 milyonun üzerinde 
fidan dikildi ve yıllar süren çalışma sonunda, 
daha önce ağaç olmayan sahada ormanlık  
bir alan meydana getirildi.

Türkiye’de maden cevheri üretimi olduk-
ça düşük. Demir Export olarak bu alan-
da ne gibi çalışmalar yürütüyorsunuz? 
Türkiye’de çevre, iş ve işçi güvenliğini göz 
önüne alan madencilik, az sayıdaki yerel ve 
yabancı firma tarafından yapılırken, genelde 
üretim sığ ve orta derinliklerde yapılıyor. 
Fakat dünyada maden üretimleri 3 bin 300 
metrelere kadar indi. Bu da ülkemizdeki 
etüt-aramaların daha da derinleştirilmesi 
gerektiğini ortaya koyuyor. 

Madencilik; etüt, arama, mühendislik, izinler 
gibi süreçleri ile yatırım süresi oldukça uzun 
olan ancak getirisi ve karlılığı da bir o kadar 
yüksek olan bir sektör. Bir maden işletme-
sinin aramalar dahil üretime alınma süreci 
5 ile 10 arasında olabiliyor. Yerin altında 
ne olduğu ancak jeolojik etüt ve sondajlar 
sonucunda tespit edilebiliyor. Bu tespitlerin 
yapılabilmesi ancak etüt-arama bütçesinin 
artırılması ile mümkün. Bizler, zaman-para ve 
iş gücümüzü optimize ederek etüt ettiğimiz 
ruhsat sahası sayımızı artırıyoruz. Bugün 
itibari ile bünyemizde 110 adet maden arama 
ve işletme ruhsatımız bulunuyor. 

İhracat yaptığınız başlıca ülkeler hangi-
leridir? 
2011 yılı verilerine göre, üç farklı ülkeye 
ihracat yapılıyor. Bunlar ABD, İngiltere ve Çin. 
Bu üç ülkeye 31 milyon dolar ihracat yapılı-
yor. Bunun 28 milyon dolarlık kısmı, Çin’de 
gerçekleştiriliyor.

Demir Export olarak ileriye yönelik he-
defleriniz neler? 
Ana hedefimiz; yurt içi bakır konsantresi 
üretimimizi yılda 100 bin tonun üzerine 
çıkarmak ve yurt içi altın üretimimizi yılda 
100 bin onsun üzerine çıkarmak için mevcut 
projelerimizi devreye sokmak. Ardından da 
yeni proje geliştirme çalışmalarımıza devam 
etmek olacak. Termik santrale yönelik kömür 
üretimini yılda 6 milyon tonun üzerine çıkartıp 
Türkiye’nin önde gelen kömür üretim şirketi 
ve asgari 20 yıl maden ömrüne sahip olup 
yılda 1,5 milyon tonun üzerinde üretim ka-
pasitesi ile demir cevheri üreticileri arasında 
ilk üçte olmak. Bu kapsamda, Maden İşleri 
Genel Müdürlüğü’nün ihale edeceği maden 
sahaları, özel şahıs ve firmaların elinde 
bulunan maden sahaları, kömür yakıtlı termik 
santralların özelleştirmeleri, Türkiye Kömür 
İşletmeleri ve Elektrik Üretim A.Ş. ihaleleri ile 
özel sektör kömür/maden üretim ve dekapaj 
ihalelerini yakından takip ediyoruz.  

Şu anda Demir Export olarak en çok 
önem verdiğiniz proje hangisi? 
Özellikle, yeraltından ve daha önce 
Türkiye’de yapılmamış bir yöntemle (Tam 
Mekanize Katlararası Göçertmeli Uzunayak 
yöntemi) kömür üretimini gerçekleştirece-
ğimiz, şirketimizin şimdiye kadar yapmış 
olduğu en büyük yatırımı olan Soma Eynez 
Projesi bizim için çok önemli. 

Demir Export olarak, yoğun bir iş tempo-
su içerisinde çalışıyorsunuz. Ancak bu 
yoğunluk içerisinde dahi, personelinizin 
sportif aktivitelerde yer alması adına teş-
vik edici bir politika izlediğinizi biliyoruz. 
Bu konuda neler söyleyeceksiniz?
Sporun insan sağlığına katkısı tartışılmaz. 
Koç Topluluğu Spor Şenlikleri’nde her yıl 
çeşitli branşlarda katılım sağlıyoruz. Bu 
sene düzenlenen 23. Koç Topluluğu Spor 
Şenlikleri’nde Basketbol Takımımız Anka-
ra Bölgesi Şampiyonluğu’na ulaştı. Masa 
tenisinde, her sene olduğu gibi bu sene de 
derecemiz bulunuyor. Futbol takımımız, hızla 
gelişen bir grafik içerisinde ve bir süre sonra 
o da şampiyonluğa oynayacak.

“Şirket ciromuzun yüzde 
20’sini ihracat gelirlerimiz 
oluşturuyor.”
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MERCEK

EN YEŞIL UYGULAMALAR 
RIO+20 ZIRVESI’NDEYDI

Rio de Janerio’da yapılan Rio+20 Zirvesi’nde küresel iş dünyasının 
önde gelen şirketleri ve üst düzey hükümet yönetimleri bir araya geldi. 

Arçelik ve Ford Otosan da bu dev platformda yerini aldı.

Ford Otosan Kocaeli Fabrikası’nda  
22 bin metrekarelik sulak alanda 

birçok farklı kuş cinsi konaklarken  
1 milyon 600 bin metrekarelik alanda 

ise birçok farklı ağaç türü yaşıyor.

Global alanda her geçen gün üzerinde daha 
da hassasiyetle durulan bir konu haline gelen 
“Sürdürülebilir Kalkınma” ve “Yeşil Ekonomi” 
kavramları tüm ülkelerin gündeminde üst sıra-
lara yerleşti. Doğru enerji kullanımının günden 
güne önem kazandığı ve çevre bilincinin top-
luluklar arasında yaygınlaştığı günümüzde bir-
çok ülke tüm dünyaya örnek teşkil edecek 
projelere destek veriyor. Bir anlamda bu 
amaca hizmet eden ve küresel sürdürülebilirli-
ğe katkı sağlamayı amaçlayan Rio+20 Zirvesi 
de bu nedenle ayrı bir önem taşıyor.

“Sürdürülebilir Kalkınma” ve “Yeşil Ekonomi” 
projelerinin tanıtıldığı zirve; özel sektör, kamu 

kurumları, sivil toplum kuruluşları ve üniversi-
telerin yanı sıra iş dünyasının da yoğun katılı-
mına sahne oldu. 100’den fazla devlet ve 
hükümet başkanının hazır bulunduğu Rio+20 
Zirvesi’nde iş dünyası bu yıl ilk defa müzake-
re sürecinde üst düzey bir katılımla ve söz 
sahibi olarak yer aldı. Kalkınma Bakanlığı 
koordinasyonunda ve Birleşmiş Milletler 
Kalkınma Programı’nın (UNDP) desteği ile 
hayata geçirilen zirve, iş dünyası ve 
Sürdürülebilir Kalkınma Derneği’nin (SKD) 
katkılarıyla gerçekleştirildi. 

Koç Topluluğu Rio+20 Zirvesi’nde Arçelik ve 
Ford Otosan’la temsil edildi. Arçelik çevreye 

saygılı, en az su harcayan bulaşık makinesi 
projesi Kaktüs ile Ford Otosan da Kocaeli 
Fabrikası’nda sürdürdüğü çevreci yaklaşım 
“Kuş Cenneti” ile zirvede yer aldı. 

FORD OTOSAN’IN “KUŞ CENNETI” 
Ford Otosan’ın ekosistemi koruyarak sanayi 
üretimi yapılabilecek 1 milyon 600 bin met-
rekare arazide yaptığı Kocaeli Fabrikası 
çalışması, Rio+20 Birleşmiş Milletler 
Sürdürülebilir Kalkınma Konferansı’nda 
Türkiye’yi temsil eden en iyi 25 uygulama 
arasında yer aldı. Türkiye’den yapılan 118 
başvuru arasından seçilen tek otomotiv fir-
ması olan Ford Otosan kuşların göç yolu 



Hakan Kozan  
Arçelik Bulaşık Makinesi Ürün Direktörü 

“Türkiye’nin Başbakan ve bakanlar 
seviyesinde katıldığı konferansta, 
Arçelik de Türkiye Sürdürülebilir 
Kalkınma Raporu’nda yer alan Kaktüs 
Bulaşık Makinesi Projesi ile T.C 
Kalkınma Bakanlığı şemsiyesi altında 
temsil edildi. Sektörde öncü olan bula-
şık makinemizin su ve elektrik enerji-
sinden sağladığı tasarruf katılımcılar-
dan büyük ilgi gördü. Biz Arçelik ola-
rak “Dünyaya Saygılı, Dünyada Saygın” 
vizyonumuza paralel olarak 
“Sürdürülebilir Gelişim” yaklaşımı ile 
hareket ediyor, çevreyi ve doğal kay-
nakları korumayı ve sürdürülebilir kıl-
mayı tüm faaliyetlerimizde benimsi-
yoruz. Temiz ve sağlıklı bir çevrenin 
gelecek nesillere aktarılması, enerji ve 
doğal kaynakların verimli kullanılma-
sı, tüm süreçlerde olumsuz çevresel 
etkilerin azaltılması, kirliliğin kayna-
ğında önlenmesi ve hem kendi çalı-
şanlarımızın hem de toplumun çevre 
bilincinin artırılması yönünde faali-
yetlerimizi sürdürüyoruz. Aynı 
zamanda, sürdürülebilirlik konusunu 
çevresel, sosyal ve ekonomik boyutları 
ile ele alan Arçelik, bu alanda yürütü-
len yerel ve uluslararası projelere her 
zaman desteğini sürdürüyor. 

Konferansa katılan tek beyaz eşya üre-
ticisi olarak sunduğumuz proje ile şir-
ketimizin sürdürülebilir kalkınma ala-
nında sektöründeki lider konumunu 
ve çevreye verdiği önemi uluslararası 
düzeyde sergileme fırsatı bulduk. 
Konferans ayrıca, sürdürülebilir kal-
kınma ve yeşil ekonomi alanında şir-
ketlerin üzerine düşen sorumluluklar 
açısından örnek oluşturmamıza 
imkan verdi.” 

Ela Yılmaz Akdeniz  
Ford Otosan Çevre Mühendisliği Ekip Lideri 

“Ford Otosan’ın Sürdürülebilir 
Kalkınma Zirvesi’nde sunumunu yaptığı 
uygulaması büyük ilgi ve beğeni gördü. 
Uygulamanın, endüstriyel üretimin  
ekosistemlerin ve biyoçeşitliliğin koru-
narak da yapılabileceğinin güzel bir  
kanıtı olduğu özellikle vurgulandı. 
Uygulamanın çevresel katkıları: Fabrika 
sahası içindeki biyoçeşitliliğin geliştiril-
mesi ve korunması, tesiste 9 bin 619 
ağaç ve 40 bin 227 adet çalı tipi bitkinin 
olusturduğu geniş bir flora oluşturulma-
sı ve korunan sulak alanın sanayileşme 
nedeniyle konaklama imkanı bulama-
yan göçmen kuşların körfez çevresinde 
konaklayabildiği bir yer haline gelmesi 
olarak özetlenebilir. Sosyal faydalar ise 
daha geniş bir çerçevede düşünülebilir. 
Bu kapsamda başta çalısanları, yan 
sanayisi, servisleri ve onların aileleri 
olmak üzere çok geniş bir paydaş kitlesi-
ne sahip olan Ford Otosan, paydaşları 
aracılığıyla çevre bilincinin ulusal ve 
uluslararası düzeyde gelişmesine katkı 
sağlıyor. Ayrıca, güzel uygulamaların bu 
ve benzeri platformlarda paylaşılması 
ile bu uygulamaların diğer şirketlerde 
kullanabilmesi sağlanıyor.”

üzerinde bulunan 22 bin metrekarelik doğal 
sulak alanı korurken kuşların göç yollarının 
değişmemesini sağladı. Alanın etrafı tama-
men çevrilerek operasyonel alandan ayrı 
tutulduğu projede civardaki sanayileşme 
nedeniyle konaklama imkanı bulamayan 
göçmen kuşların körfez çevresinde konakla-
yabileceği bir yer oluşturuldu. 

DÜNYAYA SAYGILI:  
ARÇELIK KAKTÜS PROJESI 
“Dünyaya Saygılı, Dünyada Saygın” vizyonu-
na paralel olarak ‘Sürdürülebilir Gelişim’ yak-
laşımı ile üretilen Arçelik’in Kaktüs Bulaşık 
Makinesi Projesi, Koç Topluluğu’nun Rio+20 
Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma 
Konferansı’nda yer alan ikinci projesi oldu. 
Dünyada artmakta olan enerji ve doğal kay-
nak talepleri için enerji ve su kaynaklarını son 
derece verimli kullanmayı hedefleyen Arçelik, 
proje süresince enerji ve su tüketiminin 
düşürülmesinin yanı sıra üründe kullanılan 
malzemelerin geri dönüşümü ve üretim 
esnasında çıkan sera gazı emisyonunun 
minimuma indirilmesi konusunda da çalış-
malar gerçekleştirdi. Yıkama başına 0,68 
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Arçelik, Kaktüs Projesi ile 
enerji ve su tüketiminin 

düşürülmesinin yanı sıra 
üründe kullanılan 

malzemelerin geri dönüşümü 
konusunda da çalışmalar 

gerçekleştirdi.

kWh enerji tüketimi ile “Dünya Enerji 
Şampiyonu” olan ve Eco 6L programında  
6 llitre su tüketimi ile “Dünyanın En Az Su 
Tüketen Ürünü” özelliği taşıyan Arçelik 
63109 HIT mümkün olduğu kadar az doğal 
kaynak ve enerji tüketimi ile 13 kişilik bulaşığı 
A performansında yıkayabiliyor. Kaktüs 
Projesi, 2011 yılında Enerji ve Tabii Kaynaklar 
Bakanlığı’nın Enerji Verimli Ürünler kategori-
sinde ve İstanbul Sanayi Odası tarafından da 
Çevre Dostu Ürün kategorisinde birinciliklere 
sahip olmuştu.



“Meslek Lisesi Koçları 
Programı’yla ÖSGD’nin ana 
amaçları birebir örtüşüyor.”

MESLEK LISESI KOÇLARI 
PROGRAMI IŞ DÜNYASINA 

DEVREDILIYOR
MLMM Projesi’nin bir ürünü olan “Meslek Lisesi Koçları Programı”  

Özel Sektör Gönüllüleri Derneği’nin (ÖSGD) katılımıyla iş dünyasına devrediliyor. 

TOPLUMSAL SORUMLULUK
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Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa 
V. Koç konuşmasına, “Bugün iş dünyasının 
önde gelen birçok şirketi, meslek lisesi öğren-
cileri için çok önemli bir gönüllülük seferberliği 
başlatıyor” diyerek başladı. Konuşmasına 
Meslek Lisesi Koçları Programı’nın iş dünyası-
na devrinin önemini vurgulayarak devam eden 
Mustafa V. Koç, bu programın meslek lisele-
rinde okuyan gençlerin potansiyellerini geliştir-
melerine katkı sağlamak adına oluşturulduğu-
na ve bugüne kadar Koç Topluluğu’nda çalı-
şan 350 Meslek Lisesi Koçunun gönüllü des-
teği ile gerçekleştiğine dikkat çekti. Mustafa 
V. Koç ayrıca, bu programın hem öğrencilere, 

Meslek lisesi öğrencilerinin kişisel gelişimlerine 
katkı sağlamak ve programa dahil şirketlerin 
çalışanlarına gönüllülük ruhu kazandırmak 
amacıyla oluşturulan “Meslek Lisesi Koçları 
Programı” ÖSGD öncülüğünde iş dünyasına 
devrediliyor. Program öncelikle ÖSGD’ye üye 
olan 21 şirket tarafından uygulanacak. İş dün-
yası ve Meslek Lisesi Memleket Meselesi 
Projesi arasında kurulacak bu önemli işbirliği-
nin açıklandığı toplantıda, Koç Holding 
Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa V. Koç ve 
Özel Sektör Gönüllüleri Derneği Yönetim 
Kurulu Başkanı Agah Uğur projenin önemine 
dair açıklamalarda bulundu. 

Meslek Lisesi Koçları 
Programı’nın iş dünyasına 

devri ile gönüllülük esasında 
çalışan Program daha da 

büyüyecek.
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hem de okul ve şirketlere olumlu etkileri oldu-
ğunu belirtti. Mustafa V. Koç, bu etkilerden 
bahsederken sözlerine şu verileri ekledi: 
“Öğretmenler arasında yapılan bir anket 
çalışmasında öğretmenlerin yüzde 86’sı 
programdan faydalanan öğrencilerin aldıkları 
koçluk desteğinin olumlu etki yarattığını, 
yüzde 81’i koçluk desteğinin öğrencilerin 
özgüvenini geliştirdiğini, yüzde 86’sı öğrenci-
lerin çevreleriyle daha rahat iletişim kurabil-
diklerini belirtti. Sosyal etki değerlendirme 
çalışması aynı zamanda koçluk programının 
yalnızca öğrencilerimiz üzerinde değil, çalı-
şanlarımız üzerinde de olumlu etkiler yarattı-
ğını gösterdi. Meslek Lisesi Koçlarımızın 
yüzde 91’i koçluk hizmeti vermenin kendileri-
ni sosyal açıdan geliştirdiğini, yüzde 96’sı 
gönüllü koçluk yapmanın kendilerine iç huzu-
ru verdiğini ifade etti.”

Meslek Lisesi Koçları Programı hakkında 
konuştuktan sonra sözlerine Meslek Lisesi 
Memleket Meselesi Projesi’nin geneline dair 
değerlendirmeler ekleyen Mustafa V. Koç, 
MLMM Projesi’nin Türkiye’de yarattığı değişi-
mi vurguladı. MLMM Projesi’ne başlarken 
mesleki eğitimin katsayı sorunları, düşük eği-
tim kalitesi, meslek liselerine ilişkin negatif 
algı ve işsizlik gibi çeşitli problemlerle anıldı-
ğını hatırlatan Mustafa V. Koç, “İlgili tüm 
tarafların gayreti ile bu noktadan uzaklaşıyo-
ruz. Artık mesleki eğitim konusu memleketin 
problemli bir meselesi olmaktan çıkıp, arzu 
edildiği gibi memleketin gelişmesinde çözüm 
aracına dönüşüyor” dedi. Daha sonra sözü 
alan Özel Sektör Gönüllüleri Derneği Yönetim 
Kurulu Başkanı Agah Uğur, “Bildiğiniz gibi 
ÖSGD’nin ana amaçlarından biri, bütün üye-
lerinin eş zamanlı ve ortak uygulayabileceği 
ve çalışanların bilgi ve becerilerini ihtiyaç 
sahipleriyle paylaşabileceği programlar yarat-
maktır. Dolayısıyla Meslek Lisesi Koçları 
Programı amacımız ile de birebir örtüşüyor.” 
dedi. Bu sözlerin ardından Özel Sektör 
Gönüllüleri Derneği’nden bahseden Agah 
Uğur, sözlerine şu şekilde devam etti: 
“ÖSGD üyesi şirketler birlikte düşünüyor, 
aynı projeler için güç ve gönüllü birliği yapı-
yor. Dernek olarak 10. yılımızı kutluyoruz.  
Bu yıl üye şirket sayımız 64’e yükseldi. 
Üyelerimizin 150 bin çalışanı ve yaklaşık  
6 bin aktif gönüllüsü var. Türkiye nezdinde 
bu tür bir yapılanma ve gönüllülük gücü 
yok.” Gönüllülük esasının öneminden de 
bahseden Agah Uğur, gönüllülüğün çalışan-
ların liderlik yapabileceği ve iş dışında bera-
ber hareket edebilecekleri bir alan yarattığı-
nın da önemini vurguladı. 

MLMM’de Yeni Atılım
Koç Holding ve Eğitim Reformu Girişimi 

işbirliğinde hazırlanan “Mesleki ve Teknik Eğitimde 
Kalite: Strateji Belgesi” kamuoyuna sunuldu.

İş dünyası, emek dünyası ve eğitim dün-
yasının somut verilerinin bilimsel senteziy-
le oluşturulan “Mesleki ve Teknik 
Eğitimde Kalite: Strateji Belgesi”, mesleki 
eğitimin nasıl olması gerektiğine dair 
önemli bir yol haritası sunuyor. Belge, 
meslek eğitiminin kalitesinin artırılması için 
hem özel sektöre, hem de kamuya yöne-
lik öneriler sunarken, bu önerileri dört ana 
hedef altında topluyor. Belgenin kamuo-
yuna açıklandığı toplantıda Vehbi Koç 
Vakfı Genel Müdürü Erdal Yıldırım ve 
Eğitim Reformu Girişimi Direktörü Prof. 
Dr. Üstün Ergüder’le birlikte yer alan Koç 
Holding Dış İlişkiler ve Kurumsal İletişim 
Direktörü Oya Ünlü Kızıl, yaptığı açıkla-
mada mesleki ve teknik eğitimde gençle-
rin potansiyellerine ulaşmalarının yolunun 
insan onuruna yaraşır şartlar altında işgü-
cü piyasalarına girmelerinden geçtiğini 
belirtti. Oya Ünlü Kızıl, yayınlanan belge-
nin hedeflerini şöyle anlattı: “Bu projenin 
yayınları olan Hayat Boyu Öğrenme, 
Meslek Eğitiminde Ne Çalışıyor, Neden 
Çalışıyor, Mesleki Teknik Eğitimde 
Güncellenmiş Durum Analizi bugün siz-
lerle paylaştığımız Mesleki ve Teknik 
Eğitimde Kalite Strateji Belgesi’ni besledi. 
Strateji belgesi ile hedefimiz; proje kapsa-
mında hazırlanmış tüm bu araştırmalar ve 
bilgi notları ile diğer makale ve raporlara 
dayanarak mesleki ve teknik eğitimin kali-
tesini artırmak için bir strateji oluşturmak.” 
Daha sonra Strateji Belgesi’nin hedefle-
rinden bahseden Eğitim Reformu Girişimi 

Direktörü Prof. Dr. Üstün Ergüder, dört 
ana hedefi şöyle sıraladı: Ortaöğretimi 
bitiren tüm öğrencilerin temel becerilere 
sahip olması, mesleki ve teknik eğitimin 
niteliğinin iyileştirilmesi, mesleki ve teknik 
eğitim sistemine yönelik destek mekaniz-
malarının kurulması ve güçlendirilmesi ve 
mesleki ve teknik eğitimin toplumsal sta-
tüsünün iyileştirilmesi.

Meslek Lisesi Memleket Meselesi 
Projesi’ni 2006 yılından beri yürüttükle-
rini hatırlatan Vehbi Koç Vakfı Genel 
Müdürü Erdal Yıldırım ise belgede yer 
alan “Tüm bireylerin temel beceri ve 
yeterliliklere sahip olması zorunluluğu” 
maddesine dikkat çekti. Bu bağlamda 
konuşmasını sürdüren Erdal Yıldırım, 
“21. yüzyılın dinamikleri göz önünde 
bulundurulduğunda, sürekli gelişen ve 
değişen meslekler, ortaöğretimi bitiren 
tüm bireylerin güçlü temel beceri ve 
yeterliliklere sahip olmasını gerektirmek-
tedir” dedi. Sözlerine meslek eğitiminde 
temel bilgilerin önemini açıklayarak 
devam eden Erdal Yıldırım şunları söy-
ledi: “Okuryazarlık ve sayısal beceriler, 
bilişim teknolojisinde temel ustalıklar, 
çalışma ortamlarına uyum, iletişim, 
doğru bilgiye ulaşma, karar verme ve 
sorumluluk alma, yaratıcılık, eleştirel 
düşünme, sorun çözme ve kendini 
geliştirme gibi özelliklerinin kazandırıl-
masına yönelik eğitim yaklaşımları 
önem kazanmaktadır.”



VKV KOÇ ÖZEL LISESI’NIN 
BAŞARISI YURT DIŞINA TAŞTI 

Vehbi Koç Vakfı Koç Özel Lisesi’nin 209 kişiden oluşan 2012 mezunlarının 105’i 
üniversite eğitimleri için Amerika Birleşik Devletleri, Kanada, Ingiltere ve çeşitli 
Avrupa ülkelerindeki seçkin üniversitelerden kabul aldılar. Öğrenciler, bununla 

kalmayıp toplamda 1 milyon dolardan fazla burs kazandılar.

TOPLUMSAL SORUMLULUK
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VKV Koç Özel Lisesi her yıl bir 
çok öğrencisini yurt dışına 

gönderiyor.

Öğrencilerin 2012 kış döneminde başlayacak-
ları okullar ise şöyle: Amerika Birleşik 
Devletleri’nde Harvard, Yale, Columbia, 
University of Pennsylvania, Brown, Stanford, 
University of California at Berkeley, University 
of Chicago, Johns Hopkins, Tufts, Washington 
University in St. Louis, Georgetown, Duke ve 
benzer okullar; İngiltere’de Cambridge 
Üniversitesi ve King’s College; Kanada’da 
Mcgill Üniversitesi ve Toronto Üniversitesi. Bu 
üniversiteler dışında pek çok öğrenci hem 
Avrupa’da, hem de Amerika Birleşik 
Devletleri’nde çeşitli güzel sanatlar ve mimarlık 
okullarına gitmeye hak kazandı. 

Bu yıl, VKV Koç Özel Lisesi mezunlarının yurt 
dışındaki üniversitelerden aldıkları kabul mek-
tupları oldukça fazlaydı. Buna göre 209 kişiden 
oluşan 2012 mezunlarının 105’i eğitimlerine 
yurt dışındaki seçkin üniversitelerde devam 
edecekler. Toplamda 1 milyon dolardan fazla 
burs kazanan öğrenciler, tüm dünyada devam 
eden ekonomik kriz nedeniyle okulların burs 
bütçelerinin azalmasına rağmen bu sorundan 
etkilenmediler. Ayrıca seçkin üniversitelere 
kabul oranlarının azalmasına rağmen sekiz 
öğrenci Amerika Birleşik Devletleri’nin en iyi 
sekiz üniversitesi olarak bilinen “Ivy League” 
(Sarmaşık Ligi) okullarına gitmeye hak kazandı. 

VKV Koç Özel Lisesi 
öğrencileri Harvard, Yale, 

UPenn, Columbia, Brown ve 
University of Cambridge gibi 

okullardan kabul aldılar.



ELAZIĞ’DAN 
ISTANBUL’A 
BASKETBOL 
KÖPRÜSÜ 

Basketbol ile Türkiye’nin 
doğusuyla batısını 

birleştirmeyi amaçlayan 
VKV Koç Özel Lisesi 

öğrencileri, bu yıl Elazığ 
Kaya Karakaya Fen Lisesi  

basketbol takımında 
oynayan öğrencileri 

okullarında ağırladılar.
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Genç sporcular, basketbol kampının açı-
lışını 8 Haziran günü Semih Erden’in, 
Erden Arslan’ın ve Harun Erdenay’ın da 
yer aldığı bir dostluk maçıyla yaptılar. 
Daha sonra kampa giren sporcular, bu 
kampta yaşıtlarıyla buluşmanın ve ant-
renman yapmanın mutluluğunu yaşadılar. 
VKV Koç Özel Lisesi öğrencisi ve proje 
sorumlusu olan Ege Ankaralı duygularını 
şöyle ifade etti: “Basketbol küçüklüğüm-
den beri bir tutkum olmuştur. Bu tutku-
nun Elazığ’ın basketbolcularını gülümset-
tiğini görmek, bu deneyimin tadını çıkart-
malarını izlemek paha biçilmez.” 

“Doğu’dan Batı’ya Basketbol” projesinin 
hayata geçirilmesinde önemli rol oynayan 
FIBA Hakemi Recep Ankaralı da açılış 
maçından önce yaptığı konuşmada pro-
jenin heyecan verici olduğuna dikkat 
çekerek “Bu sosyal sorumluluk projesini 
hazırlayan genç arkadaşlarımıza ve buna 
imkân sağlayan okul idaresine çok 
teşekkürler” dedi. 

SEÇIL ALTINTAŞ – HARVARD UNIVERSITY
Harvard; eğitimi, bulunduğu konum ve sağla-
dığı olanaklar bakımından Amerika’nın en iyi 
üniversitelerinden biri. Üniversitelerden kabu-
lüm geldikten sonra okulları ziyaret ettim ve 
Harvard’da bulunduğum süre boyunca kendi-
mi o atmosfere ait hissettim. Sanırım 
Harvard’a gitmeye karar vermemdeki en 
önemli etken, kendimi o kampüse ait hisset-
memdi.

Boğaziçi Üniversitesi Görme Engelliler 
Teknoloji ve Eğitim Laboratuvarı (GETEM) 
Direktörü Engin Yılmaz’la tanıştıktan sonra 
görme engellilerin hayatta nasıl bir mücadele 
verdiklerini fark ettim ve bu konuda okulumda 
ve çevremde farkındalık yaratmak istedim. Bu 
amaçla okulumda “Engelleri Aşalım 
Kulübü’nü kurdum ve 2010’dan beri kulübün 
başkanlığını yapıyorum. Bu kulübün etkinlikleri 
çerçevesinde Altı Nokta Körler Vakfı ve 
Türkan Sabancı Görme Engelliler İlköğretim 
Okulu gibi kurumlarla işbirliğine girdim.

Engelliler ile ilgili aktivitelerimin yanı sıra 
düzenli olarak yelken yapıyorum ve İstanbul 
Yelken Kulübü’nün lisanslı sporcusuyum. 
Ders içi olduğu kadar ders dışı başarılarımın 
da Harvard’a girmemde önemli rol oynadığını 
düşünüyorum. 

DICLE KARA – MOREHEAD-CAIN BURSU 
ILE THE UNIVERSITY OF NORTH 
CAROLINA AT CHAPEL HILL 
Morehead-Cain bursu University of North 
Carolina at Chapel Hill’in dünyada her yıl 60 
öğrenciye zahmetli bir seçim sürecinden ve 
mülakatlardan sonra verdiği dört yıllık çok 
kapsamlı bir eğitim ve araştırma fırsatı. 
Umuyorum ki ciddi bir fırsat olarak gördü-
ğüm Morehead-Cain bursuyla Koç Özel 
Lisesi’nde deneme fırsatı bulduğum okulun 
İngilizce gazetesinin editörlüğü ya da Avrupa 
Gençlik Parlamentosu üyeliği gibi aktiviteleri 
sürdürme olanağı bulurum. Öğrenmeyi ve 
öğretmeyi çok sevdiğim için akademisyenlik 
yolunda ilerlemek istiyorum.

HAMDI SOYSAL – UNIVERSITY OF 
PENNSYLVANIA, WHARTON SCHOOL 
OF BUSINESS
UPenn başvuru dönemimdeki seçenek-
lerimden biriydi ve kabulüm gelince 
benim için en uygun olan seçeneğin 
UPenn olduğunun farkına vardım. 
Finans ve iş yönetimi gibi alanlarda 
sadece Amerika’nın değil dünyanın en 
prestijli okullarından biri olan 
Wharton’da  (UPenn’in işletme okulu) 
okuma şansını elde etmem kararımdaki 
önemli bir faktördü. Aynı zamanda 
UPenn’in sahip olduğu okul ruhu ve 
sosyal öğrenci profili beni çok etkiledi. 
Koç Özel Lisesi’nde bana en çok katkı-
da bulunan ve benim en çok katkıda 
bulunduğum aktivite Model Birleşmiş 
Milletler aktivitesi oldu. Dört sene 
boyunca Birleşmiş Milletler’in model 
olarak alındığı, hem ulusal hem de ulus-
lararası olmak üzere 20’ye yakın konfe-
ransta önemli pozisyonlarda bulundum 
ve tecrübelerimi okulumun Model 
Birleşmiş Milletler kulübünün başkanı 
olduğum sürede kullandım.

MISTRAL CONSTRASTIN – 
UNIVERSITY OF CAMBRIDGE
Cambridge oldukça dal odaklı bir üni-
versite. Başvurduğunuzda okumak 
istediğiniz dal ile ilgili birçok şey yap-
mış olmanızı bekliyor. Ben lise hayatı-
mın büyük bir bölümünü bilgisayar ve 
matematikle ilgilenerek geçirdim. 
Dolayısıyla lise boyunca yaptıklarımın 
toplamı benim hazırlık sürecim oldu. 
Ayrıca bir arkadaşımla beraber okulda 
şu an geleneksel hale gelmiş bir felsefe 
günü düzenledik. Bu günün bütün 
hazırlıklarını felsefe hocamızın da yar-
dımlarıyla beraber üstlendik. Bu günün 
ardından aynı fikri daha da büyüterek 
felsefe yaz okulunu başlattık. Bu yaz 
okulu yazın Nesin Matematik Köyü’nde 
yapılıyor ve bizim katkılarımızla birlikte 
gerçekleşiyor.

GENÇ BEYINLER 
TÜRKIYE’DEN DÜNYAYA AÇILDILAR

Dünyanın en seçkin üniversitelerinden kabul almış 
öğrencilerin örnek hikayeleri, bu başarının 
yakalanmasının ardında yatan sırları ortaya çıkarmaya 
yetiyor. Işte birkaç örnek: 
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SPOR ŞENLIĞI  
23 YAŞINDA 

Ekip ruhunun her geçen yıl daha da güçlendirdiği 
Koç Topluluğu Spor Şenliği’nde bu yıl 

3 bin 700 çalışan 11 branşta mücadele etti.

Koç Topluluğu’nun kurucusu merhum 
Vehbi Koç’un “Bir insanın sağlığının 
korunması için dört noktanın dengeli bir 
şekilde ayarlanması gerekir: Çalışma – 
Eğlence – Dinlenme – Spor” sözünden 
hareketle düzenlenen Koç Topluluğu Spor 
Şenliği bu yıl 23’üncü kez gerçekleşti.

Türkiye’nin dört bir yanındaki şirketlerde 
görev yapan çalışanlar etkinlikte, veteran 
futbol, basketbol, voleybol, masa tenisi, 
tenis, bowling, atletizm, yüzme, satranç ve 
yelken olmak üzere 11 farklı branşta 
mücadele gösterdi. Mücadele edilen 
branşlara yelken yarışlarının da 
eklenmesiyle heyecan bir kat daha artı. 
Yelken yarışları Kalamış Koyu’nda kurulan 
parkurda yapıldı. 8 şirket, 14 takımın 
katıldığı ve büyük çekişme içinde geçen 
yarışlarda Ford Otosan Transit ekibi birinci 
olurken YKB Adios ekibi ikinci oldu. 

Takım branşlarında bu yıl toplam 832 
karşılaşma gerçekleşti. Basketbolda 
birinciliği İstanbul’da Opet, Ankara’da 
Demir Export, İzmir’de Düzey, Bursa’da 
Tofaş, Adana’da ise Yapı Kredi alırken, 
voleybolda, İstanbul’da Arçelik, İzmir ve 
Ankara’da Tüpraş, Bursa’da Tofaş ipi 

göğüsledi. Etkinliğe çalışanların aileleri de 
yoğun ilgi gösterdi. Aylar öncesinden 
hazırlık maçlarına başlanan müsabakalar 
olimpiyat havasında geçti. Hazırlık maçları 
sırasında çalışanlar mesai saatleri dışında 
birbirleriyle daha fazla vakit geçirdi ve 
sosyal bir ağ oluşturdu. Müsabakalarda 
sonuç ne olursa olsun kazanan 
centilmenlik oldu.

Koç Topluluğu Spor Şenliği’nde 
şampiyonlara kupa ve madalyalarını da 
Koç Holding CEO’su Turgay Durak ve üst 
düzey yöneticiler verdi. Turgay Durak ödül 
töreninde yaptığı konuşmada 23 yılda 30 
bini aşkın çalışanın mücadele ettiğini 
hatırlatarak şenliğin ekip ruhunu 
güçlendirirken, kurumsal aidiyet 
duygusunu pekiştirdiğini ve çalışanları 
birbirine daha fazla yakınlaştırdığını dile 
getirdi. 

SPOR ŞENLIĞI KOÇ RUHUNA 
SAHNE OLDU 

Türkiye’nin her bölgesinden 3 bin 683 
çalışanın katılımı ile gerçekleşen Spor 
Şenliği; futboldan basketbola, yelkenden 
satranca, atletizmden yüzmeye 11 farklı 
branşta müsabakaya sahne oldu. 

40 gün boyunca amatör bir ruhla 
mücadele eden her yaştan sporcuyu 
keyifle izlediklerini belirten Durak; 
sporcuların sergiledikleri performans ile 
takımlarını ve şirketlerini centilmence 
temsil ederken Koç ruhuna da en güzel 
şekilde yansıttıkları söyledi. 

SÜPER KUPA’YI FORD OTOSAN 
KAZANDI

Bireysel ve takım bazlı müsabakalarda 
centilmenlik madalyaları dahil olmak üzere 
toplam 1600 madalya sahibini buldu. 
Bölgelerin futbol branşında birinci olan 
futbol takımların mücadelesinin sonunda 
verilen Süper Kupa’yı ise bu yıl Ford 
Otosan takımı kazandı. Şampiyon olan 
Ford Otosan takımına Süper Kupa’yı 
CEO Turgay Durak verdi.

Koç Topluluğu Spor Şenliği’nde 
ilk kez yer alan yelken yarışları 

büyük ilgi ile karşılandı.
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Kaan Akyar 
Setur 

Setur’da çalışıyorum. 50 metre serbest 
stil yüzme yarışında kendi yaş grubumda 

ikinci oldum. Koç Grubu Spor 
Şenliği’ndeki bu yarışlara ikinci defa 

katılıyorum. Böyle bir şenlik ortamında 
herkesin kaynaşması çok güzel. Üst 

düzey yöneticiler, çalışanlar ve aileler 
buraya geliyor. Biz de böyle hoş bir 

ortamda bulunmaktan oldukça 
memnunuz. 

Onur Sarıkaya  
Ford Otosan  

Bu yıl ilk defa yapılan yelken yarışlarına Ford 
Otosan olarak dört ekiple katıldık. Bizim 
ekibimiz birinci oldu. Ford Otosan’ın bir 

başka ekibi ise üçüncü oldu. Bunu da ilk sene 
için bir başarı olarak görüyoruz. Daha büyük 
başarılar için şirketimizde potansiyel de var. 
Gelecek yıllarda da daha fazla ekiple katılıp 
daha büyük başarılar elde etmek istiyoruz. 

Şenlik ortamını ise çok sıcak ve samimi 
buluyoruz. Seneye de daha kalabalık bir 

grupla bu şenliğe katılmak istiyoruz. 

Serkan Yazıcı    
Tüpraş  

Tüpraş basketbol takımı olarak geçen 
senenin Business Lig şampiyonuyduk. Bu 

sene ise Business Lig’de ikinci olduk.  Spor 
Şenliği’nde ise ikinci olduk. Bu tip 

organizasyonların yapılmasının amacı zaten 
bir takımın kazanması değil, çalışanların 

sporla motivasyon kazanmaları ve 
eğlenmeleri. Bu amacı da gerçekleştirdik 

zaten. Önemli olan şirketimizi en iyi şekilde 
temsil etmiş olmak.

Ipek Güneren    
Yapı Kredi 

Voleybol finalinde maçı set vermeden aldık ve 
altın madalya kazandık. Yaklaşık 10 yıldır bu 

takım var. Genelde birinci, ikinci veya üçüncü 
oluyoruz. Üç senedir ne yazık ki birinci 

olamıyorduk; bu sene tüm arkadaşlarım 
sayesinde set vermeden şampiyon olduk. Bu 
arada da bir arkadaşımız sakatlandı; ama biz 

yine de elimizden gelenin en iyisini yaptık. 

Can Özyurt    
Yapı Kredi Faktoring  

Bu turnuvada 45+tek erkeklerde 
birinci, 45+çift erkeklerde ikinci 

oldum. Profesyonel sporcu değilim. 30 
yaşından sonra tenise başladım. Ama 

federasyon turnuvalarına da 
katılıyorum. Veteran tenisçiyim. Tenis 

sporunu çok seviyorum. İş ve aile 
haricinde kendime zaman ayırmak 

adına çok yararlı olduğunu 
düşünüyorum. 

Haydar Yenigün 
Ford Otosan Genel Müdürü 

Geçen sene aldığımız sonuçlar yine çok iyiydi; 
ama biz daha fazlasını  istedik. Arkadaşlarımız 

çalıştılar, biz de onlara destek olmak için 
elimizden geleni yaptık. Sonunda da böyle 

mükemmel bir manzara yakaladık. 

Bu kadar sıcak havada pek çok insan buraya 
geldi ve coşkuyla kupa törenini izledi. 

Ardından da müzikle eğlendiler. Bu 
organizasyonun böyle başarıyla devam 

etmesini çok isteriz.

Sertaç Erenmemişoğlu  
Koç Holding İnsan Kaynakları Koordinatörü

Bütün şirketlerin temsilcilerinin, bu 
temsilcilerin ailelerinin bulunduğu bu ortamda 

tam bir şenlik havası var. Her yıl daha fazla 
çalışanımızın katılmasıyla şenliğimiz büyüyor. 

Branş sayımız her geçen yıl artıyor. Bu 
organizasyon beş bölgede gerçekleştiriliyor, 83 
şirket katılıyor ve 110 kişi de organizasyon veya 

branş komitelerinde görev yapıyor. Bize bu 
kişiler dışında destek veren pek çok 

arkadaşımız var. İleride de benzer şekilde 
çalışarak başarılı organizasyonlara devam 

etmeyi planlıyoruz.
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Tolga Altuntaş
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HINDISTAN
MASALLAR ÜLKESI

Ford Otosan çalışanı Cem Türkmen ve 
Koç Sistem çalışanı Tolga Altuntaş’ın 
ziyaret ettikleri Hindistan’da 
yakaladıkları ölümsüz anlar bu ülkeye 
farklı bir gözle bakmanızı sağlayacak. 
Hindistan’ı bu sefer kelimeler değil 
fotoğraflar anlatacak.

Gönderin 

Yayınlayalım

Gezi yazılarınızı ve

 fotoğraflarınızı                    

  secila@koc.com.tr 

adresine gönderin,    

yayınlayalım.

Cem Türkmen
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Cem Türkmen’in Jaipur’da çektiği bu 
fotoğraf Hindistan’daki günlük 
hayattan ilginç bir kesiti yansıtıyor.

2011 Kasım ayının 13 günü ayrıla-
rak fotoğrafa adanan bir yolculuk; 
Delhi, Pushkar, Ajmer, Jodhpur, 
Jaipur, Agra, Varanasi durakların-
da çekilen binlerce kare ile anlatı-
lan, farklı renklerin, tadların oldu-
ğu, zor, bir o kadar da sıradan 
olmayan bir ülke Hindistan.

Indira Gandhi’nin dediği gibi; 
“Eğer Hindistan’ı tanımak arzu-
sundaysanız, ülkemizle ilgili 
daha önce duyduklarınızdan 
belleğinizi arındırınız; ön yargıla-
rınızın sığ tutsaklığından kurtu-
lun, çünkü Hindistan farklıdır. 
Güzel ya da çirkin; çekici ya da 
itici; gizemli ya da ürkütücü 
yanlarıyla birlikte, olduğu gibi 
değerlendiriniz. Hindistan’ın tıl-
sımı burada yatar...”

Hindistan’daki her anımız bu 
satırlara görsel bir kimlik 
kazandırmakla geçti. Günler 
geçtikçe ön yargılarımız da yok 
oluyor, insanları anlamaya 
değil sadece onlarla iletişim 
kurmaya çalışıyorduk. İletişim 
kurarak çektiğimiz her fotoğraf 
daha çok şey anlatıyor, güçle-
niyordu.

Bir kâşif gibi; her gün yeni 
keşfedilmeyi bekleyen şeylerle 
karşılaşıyorduk; Delhi’de trafik 
içinde koşan filleri izliyor, 
Pushkar’da yasak olan yerler-
de fotoğraf peşinde koşuyor, 
Jaipur’da rengarenk kumaşla-
rın içinde insanları fotoğraflıyor, 
Varanasi’de bir anda kendimizi 
ölülerin yakıldığı bir ghatta 
bulabiliyorduk. Gerçek bir dün-
yada olamazdık. Evet bir 
masal dünyasındaydık, iki 
fotoğrafçının hayalinden doğan 
bir masal dünyası...

Cem Türkmen

Tolga Altuntaş

Tolga Altuntaş
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Tolga Altuntaş’ın 
Pushkar’da yakaladığı bu 

kare Kutsal Göl’de (Holy 
Lake) yıkanan insanları 

anlatıyor.  

Tolga Altuntaş 
Koç Sistem’de Satış 

Yöneticisi olarak görev 
yapan Tolga Altuntaş 1980 
yılında İstanbul’da doğdu. 
Kabataş Erkek Lisesi’nde 

okuduğu sırada fotoğrafçılığa 
ilgi duymaya başlayan 

Altuntaş, Avusturya’da farklı 
üniversitelerde fotoğraf eği-
timlerine katıldıktan sonra, 
öğrendiklerini yaptığı gezi-
lerde hayata geçirme fırsatı 

buldu ve fotoğraflarını www.
tolgaaltuntas.com sitesinde 

yayınlamaya başladı. 
Kendisinin deyimiyle “yıllar 

geçtikçe fotoğrafta aradığı 
anlamlar değişti, artık fotoğ-
raf çekerken düşündüğü tek 

şey; zamanı durduğu kareler-
de herkesin kendi dünyasın-
dan bir şeyler bulması veya 

bulacak olması.”

Cem Türkmen 
Ford Otosan’da ürün geliş-

tirme mühendisi olarak 
görev yapan Cem Türkmen 

1985 yılında İstanbul’da 
doğdu. Yıldız Teknik 
Üniversitesi Makine 

Mühendisliği ve İstanbul 
Teknik Üniversitesi 

Otomotiv yüksek lisans 
programından mezun olan 

Türkmen, 2005 yılında baş-
ladığı fotoğrafçılık serüve-
nine ara vermeden devam 

etti. Ulusal yarışmalarda 29 
fotoğrafı ödül, 38 fotoğrafı 

da sergilenmeye layık görü-
len ve fotoğraflarını www.
cemturkmen.com adresi 
üzerinden de paylaşıma 
açan Türkmen, sanatsal 
çalışmalarının yanı sıra 

tanıtım ve reklam amaçlı 
çalışmalar da yapıyor. 

Cem Türkmen
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ANADOLU’DA BIR 
SEYYAH:

JOSEPHINE
Anadolu’nun son seyyahı olarak 

kabul edilen Amerikalı 
fotoğrafçı ve koleksiyoner 

Josephine Powell’ın 
Vehbi Koç Vakfı’na bağışladığı 

koleksiyon, Anadolu 
Medeniyetleri Araştırma 

Merkezi’nin (AnaMed) 
açılış sergisi olarak 

sanatseverler ile buluşuyor.
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Yıl 1955…
Bir kadın düşünün. Eski mi eski bir araba, 
yol arkadaşı köpeği Sila ve fotoğraf maki-
nesiyle bir baştan bir başa Anadolu’yu 
aşar. O dönem öyle bir dönemdir ki 
Güneydoğu Anadolu’yu görmek özel izin 
gerektirir. İşte böyle bir zamanda 
Anadolu’yu tek başına geçmesine izin veri-
len ilk yabancı olur Josephine. Çoğu yalnız-
lığa terk edilmiş tarihi mekanları tek tek 
gezerken, Anadolu’nun saklı tarihine de ışık 
tutar.  

Josephine’nin kilimle ve Anadolu’nun unu-
tulmuş kavimleri Yörüklerle ilişkisi ise ikinci 
gelişinde olur. Kilimlerle ilgili kitap hazırla-
mak için Türkiye’ye gelen Josephine ne 
kilimlerin kimler tarafından dokunduğunu 
ne de nerede yapıldığını bilmektedir. Bir 
gün arabasıyla gezerken, tamamen tesadüf 
eseri bir çadır görür, hayatında ilk kez bir 
çadırla karşılaşmasıdır onun. Bu çadır, çok 
iyi kilim dokuyan bir kadının çadırıdır üste-
lik. “Şimdi çadırları buraya koyuyoruz, 
mayısta tekrar geleceğiz” der çadırın dışın-
da duran adam. Böylece Josephine fotoğ-
raf makinesiyle en girilmeyecek yerlere, en 
gizli kalmış hayatlara karışmaya başlar. 
Bundan sonra onun için dil bilmesi ya da 
bilmemesi bir engel değildir, bir şekilde 
anlaşır, sevdirir kendini. Belki de bu toprak-
lara ölene kadar hissettiği tüm duygular, 
insanlarında gördüğü sıcaklıkla bağlantılıdır. 
Göçebelerin ve renk renk hikayeler anlatan 
kilimlerin yapılış hikayesinin sırrına ulaşan 
Josephine’nin ilk göz ağrısı Saçıkaralar aşi-
reti olur. 

Josephine hiçbir zaman kendinden istenen 
kilim kitabını yazamasa da yıllarca sürecek 
kilimlerin yolculuğu ve belgelenmesi onunla 
başlar. Onun gözünde kilimler renklerin ve 
desenlerin birleşimidir. Bunları dokuyan 
eller için de “Herkes bu kadınların sadece 
başka şeyleri kopyaladığını söylüyordu. 
Ama her kilimde pek çok çeşitleme vardı 
ve bu kilimler benim ilginçlik ve güzellik 
anlayışıma tamı tamına denk düşüyor” diye 
dile getirir kilimlere ve onları dokuyanlara 
olan sevdasını. Onun için kadın ve onun 
emeğinin değdiği kilimlerin hepsi başka bir 
hikaye, başka bir yolculuktur. Yaşamı 
boyunca her gittiği bölgeden bütçesine 
göre kilimler satın alır; bu onun en büyük 
tutkusu olur zamanla. Sadece kilim de 
değildir aldıkları, kilim yapmak için kullanı-
lan el yapımı birçok alet de onun arşivinde 
yerini alır. Josephine bir yandan yaylalarda 

Josephine Powell tarihi 
mekanları tek tek gezerken, 

Anadolu’nun saklı tarihine de 
ışık tutar.   

Araştırma Merkezi’nin (AnaMed) açılış ser-
gisi olma özelliği taşıyan “Josephine’in 
Gördüğü: 20. Yüzyılda Anadolu’nun Kırsal 
Yörelerine Fotoğrafik Bakışlar” ise 
Josephine Powell’ın 20 yıl boyunca 
Anadolu’da çektiği fotoğraflardan oluşan 
koleksiyonuna ev sahipliği yapar. Sergi; 
AnaMed’in İstiklal Caddesi’ndeki binasın-
da ziyaretçilerini bekliyor.

Anadolu’nun son gezgini Josephine Powell’ı 
ve ardında bıraktıklarını onu yakından tanı-
yan AnaMed Direktörü Scott Redfford 
anlattı. İşte Redford’un tanıdığı Josephine…

yaşayan göçebeleri arayıp belgelerken bir 
yandan da yerleşme işaretlerine, eski 
göçebelerin şimdiki hayatlarında göçebelik 
hayatının kalıntılarını nasıl kullandıklarına 
dikkat çeker. Cihangir’deki küçücük, ısıtı-
cısı bile olmayan dairesi bunun gibi bir 
sürü paha biçilemez eserle doludur. Onun 
evine kimler gelmez ki Türkiye’de yaşadığı 
müddetçe; akademisyenlerden kilim satı-
cılarına, koleksiyonerlerden gezginlere bir-
çok dostu sarar etrafını. Onun ağzından 
türlü türlü tadına doyulamayacak hikayeler 
dinlemek için kimi zaman en sevdiği çiko-
latayla kimi zaman bir kitapla kapısını 
çalarlar. O, yaşamı boyunca yüzlerce 
Anadolu hikayesine ortak olur. 

Anadolu’nun misafir ettiği seyyahların 
sonuncusu olarak kabul edilen Josephine 
Powell, 2007 yılında ölmeden üç ay önce 
de çok değer verdiği zengin koleksiyonu-
nu en iyi şekilde korunacağına inandığı 
Vehbi Koç Vakfı’na bağışlar. 
Koleksiyonunda kilim, çuval, çadır gibi el 
dokuma örnekleri ve dokuma, tarım aletle-
rinden oluşan kısmı VKV Sadberk Hanım 
Müzesi’nde korunup sergilenirken, Koç 
Üniversitesi Suna Kıraç Kütüphanesi 28 
bin karelik fotoğraf arşivini dijital ortama 
aktarır. Anadolu medeniyetlerinin tarihleri-
ne ışık tutmak için kurulan Koç 
Üniversitesi Anadolu Medeniyetleri 
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Sizin Josephine ile tanışmanız nasıl 
oldu? 
1987-1988 senesinde doktora çalışmamı 
bitirmek üzere İstanbul’da bulunan bir 
arkeolog olarak Josephine Powell’ın ismi-
ni esnaftan, akademisyenlerden, arka-
daşlardan hep duyuyordum. Ama kendisi 
çok yaşlı olduğu ve yoğun çalıştığı için o 
dönemde tanışma imkanı bulamadım. 
1989 –1990 yılları arasında ise yine 
İstanbul’a geldim ve bir arkadaşımın vası-
tasıyla kendisiyle bir araya gelme fırsatı 
buldum. 

Josephine Powell’in yıllar süren 
Türkiye macerası nasıl başladı?
1950’li yıllarda Türkiye’ye geliyor ve 
generallerden izin alarak köpeği ve fotoğ-
raf makinesiyle Güneydoğu Anadolu böl-
gesinde seyahat ediyor. O dönemde bu 
bölgelere gidebilmek için özel izin almanız 
ve gittiğiniz her yerde nerede olduğunuzu 
belirtmeniz gerekiyordu. Josephine, II. 
Dünya Savaşı’ndan itibaren anavatanı 
Amerika’dan ayrılıyor ve gurbet hayatı 
yaşıyor. 70’li yıllarda ise Türkiye’ye yer-
leşmeye karar veriyor. Ondan önce 
Türkiye’de etnografya ve antropolojiyle 
ilgili araştırmalar yapılmazken o, kilimlere 
ve göçebeliğe eğiliyor, köy hayatını irdeli-
yor. Hiç parası yokken ve geçim derdi 
yaşarken bile Anadolu’yu gezen, köylüler 
ve Yörüklerle içi içe yaşayan birisiydi. 
Nice zorluklar çekerek böyle bir arşiv 
oluşturması ise inanılmaz bir şey.

Yaşadıklarıyla ilgili hikayeleri etrafın-
daki dostlarıyla paylaşır mıydı? 
Biz akademisyenler onun yaşadıklarına ve 
anlattıklarına hayran kalırdık. Çünkü yük-
sek lisans yapmasının yanı sıra 2. Dünya 
Savaşı esnasında göçmenlere yardım 
etmek için Afrika’da bulunmuş, aynı 
zamanda 33 bin slaytlık bir arşiv oluştur-
muştu. İnanılmaz çalışkan bir kadındı. 

Nasıl bir koleksiyonerdi?
New Yorklu varlıklı bir ailenin tek çocu-
ğuydu; ama 17-18 yaşında yetim kalmış, 
geçim derdine düşmüştü. Bu nedenle 
hiçbir zaman inanılmaz bir koleksiyoner 
olamaz diye düşünebilirsiniz ama o doğru 
parçaları bulduğu anda bir şekilde arşivi-
ne katardı. Mesela Cihangir’deki evinde 
ısıtıcı bile olmamasına rağmen alt katta 
inanılmaz bir kilim koleksiyonu vardı. Her 
zaman koleksiyonerler dünyasının için-

Biz akademisyenler ona 
hayrandık. Çünkü yüksek lisans 
yapmasının yanı sıra II. Dünya 
Savaşı esnasında göçmenlere 
yardım etmek için Afrika’da 

bulunmuş, aynı zamanda 33 bin 
slaytlık bir arşiv oluşturmuştu. 

deydi; ama hiçbir zaman da “o parçayı 
da alacağım, İsviçre’den, başka ülkeler-
den gizli yollarla getirteceğim” gibi düşü-
nen biri değildi. O en sonuna kadar inat 
etti; “Koleksiyonumu Türkiye’de topladım, 
araştırmamı Türkiye’de yaptım. Benim 
koleksiyonum ve fotoğraflarım Türkiye’de 
kalacak” dedi ve öyle de oldu. 

Eserlerin Türkiye’de kalması için ne 
tür çalışmalar yaptı?
Öncelikle Tarih Vakfı ile anlaşmalar yaptı; 
ama Türk Vakfı’nın yürüttüğü çalışmalar 
onu tatmin etmeyince başka bir arayış 
içerisine girdi. Ben bu arayış döneminde 
kendisiyle tanıştım. O arada Amerika’daki 
işimden istifa etmiştim. Josephine bana 
“Acaba koleksiyonumla Koç Ailesi ya da 
Vehbi Koç Vakfı ilgilenir mi?” diye sordu. 
Ben de bu konuyu araştırdım. Josephine 
ile ilgili dergide bir söyleşi de yayımlan-
mıştı, Vehbi Koç Vakfı Genel Müdürü 
Erdal Yıldırım ve Koç Ailesi’nde büyük bir 
merak uyandırdı. Ömer Koç ile birlikte 
onunla tanışmaya gittik. Eserlerinin 
korunması ve değerlendirilmesi ile ilgili bir 



JOSEPHINE’IN MIRASI 
EMIN ELLERDE
Vehbi Koç Vakfı Başkanı 
Semahat Arsel, Josephine 
Powell’a ilişkin 
düşüncelerini Bizden 
Haberler Dergisi’ne anlattı.

“Hayatta ilginç anlar vardır. İlginç 
kişiler ve ilginç olaylarla 
karşılaşırsınız. Josephine’in hayatıma 
girişi de işte bu ilginçliklerden biriydi. 
Onunla aslında hiç tanışmadım, 
yüzyüze gelmedim. Ancak cenazesini 
biz kaldırdık.

Josephhine’i tanımama ve daha iyi 
anlamama vesile olan isimlerden biri 
Amerikan Hastanesi doktorlarından 
Dr. Ayan Gülgönen oldu. Sayın 
Gülgönen’in çok önemli bir kilim 
koleksiyonu vardı. Bu ortak noktaları 
Josephine Powell ve Dr. Ayan 
Gülgönen’i ahbap yapmıştı. Dr. 
Gülgönen de Josephine’in 
koleksiyonunu en iyi Vehbi Koç 
Vakfı’nın koruyabileceğini 
düşünenlerden biriydi. Maalesef 
Josephine çok değer verdiği 
koleksiyonunu, yani geniş fotoğraf 
arşivini (35 binden fazla fotoğraf), 
koleksiyonunda yer alan tüm elişleri, 
dokumalar, kitaplar ve saha notlarını 
Vehbi Koç Vakfı’na bağışladıktan 
sonra hayatını kaybetti. Türkiye’de 

hiçbir yakını olmadığı için cenaze 
törenini biz tertip ettik. Hayatımda hiç 
tanımadığım bir kişiye cenaze töreni 
düzenledim. Cenaze töreninin 
ardından da tüm ahbaplarını Divan 
Otel’de ağırladık. 

Kendisinin çok ilginç bir şahsiyet 
sahibi olduğunu düşünüyorum. 
1950’lı yıllarda, II. Dünya Savaşı’nın 
izlerinin henüz silinmediği bir 
dönemde, hiç tanımadığı toprakları 
tanıma cesareti göstermesini ve 
ideallerinin peşinden gitmiş 
olmasını takdir ediyorum. Onu 
Amerikan sinemasının en güzel ve 
güçlü kadınlarından Katharine 
Hepburn’e benzetiyorum. Hayatının 
son dönemlerinde eline geçen tüm 
parayı aç kalmak ve üşümek 
pahasına dahi olsa sigaraya ve kilime 
vermiş olması onun ilginç 
şahsiyetine örneklerden bir tanesi. 
Vehbi Koç Vakfı olarak onun bu 
denli önem verdiği mirasını 
koruduğumuz için son derece mutlu 
ve gururluyuz.”
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anlaşmaya vardık kendisiyle. Araya sağlık 
sorunları girdi, Koç Ailesi onu Amerikan 
Hastanesi’ne yatırdı ve tedavisini üstlen-
di. İyi ki bu esnada anlaşma yapıldı diyo-
ruz. Çünkü maalesef anlaşma yapıldıktan 
üç ay sonra vefat etti. Bu yüzden bu 
güzel projenin sonunu göremedi ama 
anlaşma daha imzalanmadan Koç Ailesi 
ona büyük destek oldu. 

Josephine Anadolu ile ilgili çalışmala-
rını ölmeden önce Vehbi Koç Vakfı’na 
miras bıraktı. Onun mirasının o gün-
lerden bugünlere sergi haline geliş 
hikayesini bizlerle paylaşır mısınız? 
Tüm yaşamı boyunca eserlerinin sergilen-
mesini ve insanlarla buluşmasını arzu edi-
yordu. Onun eserlerini paylaşması bir 
arkadaşının çalıştığı bankanın 
Josephine’in darphanedeki ilk sergisine 
sponsor olmasıyla başladı. Bundan sonra 
Josephine’nin Vehbi Koç Vakfı tarafından 
kitabı yayımlandı ve 2007 yılında ise 
İstanbul Swissotel’de uluslararası Halı-
Kilim Sergisi düzenlendi. Onun da bu 
sergi için hazırlıkları bulunuyordu; arka-

daşları, Koç Ailesi ve Vehbi Koç Vakfı 
sergi için canla başla çalıştılar ve hazırlık-
lara yardım ettiler. Serginin tasarımını 
yaptılar. Satış için broşürler bastırıldı ve 
bu hummalı çalışma sonucunda her şeyi 
zamanında yetişti. Bu sergi, vefatından 
önce planlanıyordu, bu bir fotoğraf sergisi 
olarak değil de kilim sergisi olarak düşü-
nülmüştü. Bütün gezilerinin arşivleri top-
lanıp notları doğru slaytlarla ayarlandıktan 
sonra fotoğraf sergisi açma fikri ortaya 
çıktı. Dünyanın başka hiçbir yerinde 
olmayan bir şeyi gerçekleştirdi; çünkü 
tekstil dünyası, sikke dünyası akademis-
yenler tarafından değil de koleksiyonerler 
tarafından yürütülüyor. Açılan sergilerin 
ardından da maalesef bu koleksiyonların 
nasıl toplandığıyla ve koleksiyondaki par-
çaların tarihi önemleriyle ilgili hiçbir bilgi-
nin verilmediği kitaplar oluşturuluyor. 
Josephine zamanında Anadolu’yu geze-
rek nerede ufak cami veya köy varsa 
hepsini dolaşmış, içlerindeki kilimleri tek 
tek fotoğraflamıştı. Onun bu çalışmasın-
dan sonra da kilimler tekrar önem kazan-
maya başladı.
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KiTAPLAR

PAMUK PRENSES VE 
AVCI
Yönetmen: Rupert Sanders

Oyuncular: Kristen Stewart, 
Chris Hemsworth, Charlize 
Theron 

Film Pamuk Prenses masalını fan-
tastik bir boyuta taşıyor.Kötü kalpli 
kraliçe (Charlize Theron) sonsuz 
güç için yeryüzünde kendisinden 
daha güzel olan tek kişiyi, Pamuk 
Prensesi (Kristen Stewart) ortadan 
kaldırmak için yetenekli avcıyı (Chris 
Hemsworth) zorla görevlendirir. 
Fakat Pamuk Prensesin insanlığı 
karanlıktan kurtaracak güce sahip 
olduğunun farkında değildir. Ken-
disini öldürmeyen avcıdan savaş 
sanatı eğitimi alan prenses şimdi 
halkını karanlıktan kurtarmak için 
mücadele eder.

ICE AGE:  
KITALAR AYRILIYOR 
Seslendirenler: Ray Romano, 
John Leguizamo, Denis Leary, 
Queen Latifah, Seann William

Yönetmen: Steve Martino, 
Mike Thurmeier 

Haylaz sincap yine yapacağını 
yapar ve yaramazlığı sonucu 
kıtaların ayrılmasına sebep olur. 
Artık dünyanın dörtte üçü sularla 
kaplıdır. Yaptıkları yaramazlıklar 
sonucunda ıssız bir adaya 
düşen ekibin yine başına türlü 
türlü komiklikler gelir. Ray 
Romano, John Leguizamo, 
Denis Leary, Queen Latifah, 
Seann William’in seslendirdiği 
Ice Age serisinin sonuncusu üç 
boyutlu olarak vizyona giriyor. 

EGE’NIN GÜZEL ADALARI  

Yazan ve Fotoğraflayan: 
 Deniz Naz Lenger

VKV Koç Özel Lisesi öğrencisi Deniz Naz Lenger’in ilk kitabı 
“Ege’nin Adaları: Rodos’tan Siros’a Yelkenle Mavi Macera” adlı 

kitabı yaz aylarına girdiğimiz şu günlerde bir rehber niteliği taşıyor. 
Ege Adaları’nı gezip görmek isteyenlere 2010 yılında ailesiyle çıktığı 
tatile ait anılarla yol gösteren Deniz Naz Lenger, her adayı ayrı bir 

başlık altında değerlendiriyor. Aklınızda hangi adaya gideceğiniz, ne 
kadar para harcayacağınız ya da ne yiyeceğinize dair sorular varsa 

bu kitap tüm bu sorularınıza cevap olacak. Bu arada kitapta yer 
alan tüm fotoğrafları Deniz’in çektiğini de hatırlatalım.

SANAT DÜNYASINDA YEDI GÜN

Yazar: Sarah Thornton
Çeviren: Mine Haydaroğlu

Sanat tarihçisi ve sosyolog Sarah Thornton, Yapı Kredi 
Yayınları’ndan çıkan “Sanat Dünyasında Yedi Gün” kitabında New 
York, Los Angeles, Londra, Basel, Venedik ve Tokyo gibi çağdaş 

sanat merkezlerinde geçirdiği yedi günü anlatıyor. Kitap, sanatı 
lüks bir tüketim ürünü ya da eğlence aracı olarak gören insanlara, 

entelektüel bir eylem, bir iş, hatta alternatif bir din olarak 
tanımlayanların katılımıyla renkli karakterlerle dolu bir dünya 

gezisine dönüşüyor. Sanat Dünyasında Yedi Gün, çağdaş sanat 
dünyasındaki yaratıcılık, zevk, karar, statü, para ve güzellik 

arayışının dinamiklerini anlamanın en eğlenceli yolunu sunuyor.
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