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ÖZLEMLE ANIYORUZ...
Koç Topluluğu’nun değerli üyeleri, 

Kurucumuz merhum Vehbi Koç’u, aramızdan ayrılışının 17’nci yıldönümünün 
akşamında onun kendisine ilke edindiği değerleri yaşatmak; eğitim, kültür, 
sağlık alanlarında örnek ve öncü insanları ve kurumları teşvik etmek amacıyla 
hayata geçirilen “Vehbi Koç Ödülü” ile andık. Bu yıl sağlık alanında verilen 
12’nci Vehbi Koç Ödülü’nün sahibi gerçekleştirdiği başarılı çalışmalarla  
Prof. Dr. Gökhan Hotamışlıgil oldu. Bilimsel araştırmalarını ABD’de Harvard 
Üniversitesi Genetik ve Kompleks Hastalıklar Bölüm Başkanı olarak sürdüren 
Prof. Dr. Hotamışlıgil, şişmanlık, diyabet ve kalp sağlığı alanlarında yaptığı 
çalışmalarla, kısa sürede dünyanın sayılı bilim insanları arasına girdi. Sayın 
Hotamışlıgil’i bir kez daha tebrik ediyor, Türk toplumuna ve tıp bilimine 
yaptığı katkıların devamını diliyorum. 

17 yıldır, merhum Vehbi Koç’un bize bıraktığı en büyük miras olan değerlere 
uygun çalışmaya ve öğütlerini hayatımızın her alanında uygulamaya gayret 
ediyoruz. Koç Topluluğu olarak hayatın ekonomik, sosyal ve kültürel 
alanlarında var olmayı ve faaliyetlerimizle bu alanlarda fark yaratmayı 
amaçlıyoruz. Tüm faaliyet alanlarımızda aldığımız takdirler zaman zaman 
ödüllerle taçlandırılıyor. Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Mustafa V. Koç’un 
İtalya’da aldığı ve ekonominin Oscar’ı olarak bilinen “Leonardo Ödülü” de 
bunlardan biri oldu. Sayın Mustafa V. Koç’un Türkiye ile İtalya arasındaki 
ilişkilere kültürel ve ekonomik anlamda yaptığı katkılar dolayısıyla layık 
görüldüğü Uluslararası Leonardo Ödülü’nün aynı zamanda İtalyan 
ortaklarımızla; Fiat, UniCredit ve CNH ile gerçekleştirdiğimiz başarılı 
işbirliklerinin bir yansıması olması hepimiz için gurur verici. 

İstanbul’un 2020 Olimpiyat adaylığı sürecinde, birlik ve beraberliğin en güzel 
örneklerinden birini yaşıyoruz. Olimpiyatların ülkemizde düzenlenmesi için 
başlatılan çalışmalarda özel sektör de taşın altına elini koyuyor ve gerekli 
desteği veriyor. Türk özel sektörünün bu ortak çabasında biz de Koç Topluluğu 
olarak yer almaktan gurur ve mutluluk duyuyoruz. 

Kadın-erkek eşitliğinin gücüne inanıyoruz. Koç Topluluğu olarak kadına değer 
veren, kadının gücünü ekonomiye katan bir anlayışı benimsiyor, kadınların iş 
yaşamına daha fazla katılımını sağlamak için çalışıyoruz. İşte Eşitlik Platformu’nun 
imzaya açtığı bildirgeyi de bu anlayışla imzaladık. Hayatın her alanında 
dokunuşlarıyla fark yaratan tüm kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü 
kutlu olsun. 

Sevgi ve saygılarımla

Turgay Durak
CEO
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18 “KADINSIZ YÖNETIM, 
DEMOKRASI VE SIYASET, 
TOPLUM IÇIN BIR 
EKSIKLIKTIR”
Türkiye’nin demokratikleşmesinden medeni 
bir topluma dönüşmesine dek tüm süreçlerde 
kadının varlığının önemine dikkat çeken  
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin, 
Türkiye’de kadının değişen statüsünü Bizden 
Haberler Dergisi için değerlendirdi.

04 GÜNDEM
• Türk mühendislerin eseri yeni
   Ford Cargo

• İSO’dan Arçelik, Otokar ve Ford 
Otosan’a çevre ödülü

• Otokoç’tan 3 milyar lira ciro

• Koç Üniversitesi’nden büyük buluş!

• MLMM Projesi ve Aygaz’a altın ödül

08 
SAYGI VE ÖZLEMLE 

ANDIK
Vehbi Koç ölümünün 17’nci 

yıldönümünde önce mezarı başında 
yapılan anma töreni, ardından ise 
12’nci Vehbi Koç Ödül Töreni ile 

rahmetle anıldı. Bu yıl sağlık  
alanında verilen ödülün sahibi, 
obezite ve diyabet hastalığının 

kilit genini bularak bu hastalıkların 
tedavisine ışık tutacak yeni 
uygulamaların yolunu açan  

Prof. Dr. Gökhan Hotamışlıgil oldu.

24 ULUSLARARASI 
LEONARDO ÖDÜLÜ  
MUSTAFA V. KOÇ’A  
TAKDIM EDILDI
İtalya’nın ‘Ekonomi Oscar’ı olarak bilinen 
Uluslararası Leonardo Ödülü’ne layık görülen 
Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı 
Mustafa V. Koç, ödülünü Roma’da, 
Quirinale Sarayı’nda düzenlenen törenle aldı.
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26 TÜRKIYE’NIN 
OLIMPIYAT YOLCULUĞU
İstanbul’un 2020 Yaz Olimpiyat ve Paralimpik 
Oyunları’na adaylığı kapsamında başlatılan 
hazırlık sürecinde ilkler yaşanıyor. Yalnız 
devlet desteği ile sınırlı kalmayan yatırımlara 
özel sektörün de destek vermesi, Türkiye 
tarihinde herhangi bir spor organizasyonu 
için başlatılan en büyük hareket olarak 
adlandırılıyor.

34  ŞANGAY IŞBIRLIĞI 
ÖRGÜTÜ MERCEK ALTINDA
Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın, 
Şangay İşbirliği Örgütü’ne katılmaya dönük 
açıklamalarının ardından gözler bu örgüte 
çevrildi.

38 “HIZMETTE SINIR 
TANIMIYORUZ” 
Kısa bir süre önce Aygaz Otogaz bayisi 
olan Ferhat Sezer, Aygaz ailesinin bir ferdi 
olarak gelecek için pek çok hedefi olduğunu 
söylüyor ve ekliyor: “Ekibimle önceliğimiz 
müşteri memnuniyetini sağlamak.”

40 VAHŞI DOĞANIN EN 
GÜZEL KARELERI “YAŞAMIN 
TA KENDISI” SERGISINDE 
Vahşi doğanın en doğal ve en güzel hali Koç 
Holding Yönetim Kurulu Başkanı 
Mustafa V. Koç ve fotoğrafçı Süha Derbent’in 
birlikte hazırladığı “Yaşamın Ta Kendisi” 
sergisinde bir araya geliyor. 

42  ÇIKOLATANIN LEZZET 
YOLCULUĞU
Dünyanın eşsiz lezzetleri arasında 
bulunan çikolatanın Türkiye’deki en köklü 
adreslerinden Divan, butik pastanecilik 
anlayışıyla farklı tatlar sunmaya devam 
ediyor.

46 TARIHIN EN MASUM 
TANIKLARI OYUNCAKLAR
Victoria dönemine ait bebekler, tahtadan 
şövalyeler ve kurşun askerler her ne kadar 
çocukları eğlendirmek için yapılsa da 
üretildiği dönemin izlerini taşıyor. Tarihin en 
masum tanıkları olarak her dönem karşımıza 
çıkan oyuncaklar, dünyanın dört bir yanındaki 
oyuncak müzelerinde sergilenerek,  
tarihin kapılarını aralıyor.
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G Ü N D E M

OTOMOTIV

AHMET KINAY:  
“1846T ÇEKİCİMİZ İLE HEM 
İÇ PAZARA HEM KÜRESEL 
PAZARA HİTAP EDİYORUZ”
Ford Otosan Kamyon İş Birimin-
den Sorumlu Genel Müdür 
Yardımcısı Ahmet Kınay da,  
2010 yılında kurulan Kamyon İş 
Birimi’nin, bayi yapılanması, ek 
hizmetler ve yeni ürünlere yoğun-
laştığını ve İnönü Fabrikası’nda, 
esnek ve yalın üretim yeteneği ile 
25 ana modelde, 1000’in üzerin-
de farklı kamyon üretilebildiklerini 
belirtti. Kınay konuşmasına şöyle 
devam etti: “Türkiye’de ağır ticari 
araç pazarının yüzde 65’ini çekici 
pazarı oluşturuyor. 1846T çekici-
miz ile hem iç pazara hem küre-
sel pazara hitap ediyoruz. Bu 
nedenle 38’i, Avrupa ülkesi 
olmak üzere 46 ülkede, 40 bin 
servis noktasında çağrı merkezi 
desteği almasını sağladık. Avrupa 
yol yardım hizmetimiz ile sürücü-
lerimiz herhangi bir sorun yaşa-
dıklarında bu noktalardan çekici 
hizmeti, uçak/otobüs bileti sağla-
ma, konaklama ve aracı geri 
almak için ulaşım aracı ihtiyaçları-
na cevap bulacak.” Kınay konuş-
masında bayilik yapılanmasından 
da söz etti: “2013 yıl sonuna 
kadar 22, 2014 sonunda ise top-
lam 29 adet 4S tesisimiz hizmete 
girecek. Yurtdışında mevcut 16 
ülkedeki bayi sayımız ise kısa 
vadede 30, uzun vadede 50 
ülkeye yayılacak. Rusya’da da 
gücümüz artıyor, 14 olan 3S bayi 
sayımız, bu yıl sonunda 17’ye 
çıkacak” dedi.

GRANT BELANGER:  
“GLOBAL CARGO İLE  
FORD LOGOSU KITALARI 
AŞACAK”
One Ford’un ağır ticarideki 
yansımasını Ford ve Ford 
Otosan’ın eseri olarak dünya 
pazarlarına satacaklarını 
söyleyen Ford Otosan Genel 
Müdür Başyardımcısı Grant 
Belanger, “Ford markası, binek 
ve hafif ticari araçların yanı sıra 
artık ağır vasıta segmentinde de 
global pazarlarda rekabet 
edecek” dedi.

Ford’un “One Ford” stratejisinin 
ağır ticari araç sınıfındaki uygula-
ması doğrultusunda imzalanan 
Global Cargo anlaşması kapsamın-
da, birinci aşama olarak Güney 
Amerika’da üretilen Cargo’larda 
Ford Otosan üretimi olan kabinler 
kullanılmaya başlandı. İkinci aşama 
olan ortak ürün çıkarma planı ile 
yeni çekici geliştirildi ve üretimine 
başlandı. Büyümenin üçüncü aşa-
ması olan ortak ürün gamı stratejisi 
üzerindeki çalışmalar ise sürüyor.
                                                                           
HAYDAR YENİGÜN:  
“TÜRK MÜHENDİSLİĞİ İLE 
GELİŞTİRİLEN İLK GLOBAL 
KAMYONUMUZU ÜRETTİK”
Ford Otosan Genel Müdürü 
Haydar Yenigün yaptığı konuşma-
da, Ford’un ağır ticari araç ürün 
geliştirme ve tasarım merkezi 
konumunda olduklarını belirterek, 
şunları söyledi: “Türk mühendisliği 
ile geliştirilen Ford Cargo ile kam-
yon pazarında küresel bir marka 
yarattık. 1960 yılında başladığımız 
kamyon üretiminde 53 yıllık tecrü-
bemizle 180 bin adedin üzerinde 
üretim yaptık. Küresel mühendislik 
merkezimizdeki 1240 mühendisi-
mizin 400’ü sadece Ford Cargo 
için çalışıyor. Yeni çekicimiz için  
75 milyon dolarlık bir yatırım yaptık. 
Üç sene çalışarak geliştirdiğimiz 
yeni Ford Cargo 1846T’yi Avrupa, 
Amerika ve Asya olmak üzere 3 
kıtada, yol ve iklim şartları birbirin-
den farklı olan 8 ülke ve 12 lokas-
yonda test ettik.”

HEDEF, İÇ VE DIŞ PAZARDA 
YILLIK ORTALAMA 6500 
ADETLİK SATIŞ 
Yenigün konuşmasında Ford 
Otosan’ın Ford Cargo’ya ilişkin 
2013 yılı hedeflerini de açıkladı: 

TÜRK MÜHENDİSLERİN ESERİ  
YENİ FORD CARGO KÜRESEL PAZARDA 

Ford, İnönü Fabrikası’nda üretmeye başladığı Yeni Ford Cargo 1846T çekiciyi 
tanıttı. Ford Cargo 1846T satışa sunulduğu tüm pazarların standartlarına uygun 

olarak Türk mühendisleri tarafından geliştirildi. 

53 yıllık tecrübeye sahip Ford Otosan tarafından 
tasarlanıp geliştirilen Yeni Ford Cargo 1846T 

çekici, küresel pazarda yerini almaya hazır.

“2013 sonuna kadar 500’ü ihra-
cat olmak üzere toplam 3.000 
adet, 2020’ye kadar ise yıllık 
ortalama 6.500 adet satmayı 
hedefliyoruz.” Genel Müdür 
Yenigün, konuşmasını şöyle sür-
dürdü: “Yeni Ford Cargo için 16 
pazarda yeniden yapılandık ve bu 
pazarlarda bizzat Ford Otosan 
olarak var olacağız. 2013’te, iç 
pazarda geçen yıla göre yüzde 
20 artışla, yüzde 24’lük pay 
almayı hedefliyoruz. İhracatımızı 
ise yüzde 60 artışla 1.600 adet 
olarak belirledik.” 

Geliştirilen Ford Cargo 1846T’nin, 
Ford Otosan İnönü  Fabrikası’nda  
üretimi başladı.
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50. YILDA ÖDÜL SEVİNCİ
Enerji tüketimini düşürmeye ve 
enerji verimliliğini artırmaya 
yönelik çalışmalarıyla ödüle layık 
görülen Otokar ise kuruluşunun 
50. yılında İSO’dan aldığı Çevre 
Yönetimi ve Kurumsal Sosyal 
Sorumluluk Üçüncülük Ödülü ile 
bugüne kadar aldığı çevre ödülü 
sayısını 14’e çıkardı. Otokar 
adına ödülü Otokar Genel 
Müdür Yardımcısı Ali Rıza Alptekin 
aldı.

Ford Otosan ise aynı törende  
üç ödülün sahibi oldu. Çevre 
Yönetimi ve Kurumsal Sosyal 
Sorumluluk İkincilik Ödülü, Enerji 
Verimliliği Uygulama Projesi 
Birincilik Ödülü ve Çevre Dostu 
Uygulama Üçüncülük Ödülü  
Ford Otosan’ın oldu. 

Ford Otosan 2010 yılı Sürdürülebilir 
Çevre Dostu Ürün ve Uygulama 
Ödülleri’nde üç ödülün sahibi 
olmuştu.

İstanbul Sanayi Odası’nın çev-
renin korunması, enerjinin ve 
hammaddenin daha verimli kul-
lanılması, daha az atık üretilme-
si ve çevre dostu üretime yön-
lenmeyi teşvik etmek amacıyla 
hayata geçirdiği “Çevre 
Ödülleri” sahiplerini buldu. Üye 
sanayi kuruluşlarının 2011 yılın-
da geliştirdikleri ürün ve uygula-
malarının değerlendirildiği 13. 
Çevre Ödülleri’nde; İnovatif 
Çevre Dostu Ürün, Enerji Verimli 
Ürün, Çevre Dostu Uygulama, 
Enerji Verimliliği Uygulama ve 
Çevre Yönetimi-Kurumsal 
Sosyal Sorumluluk kategorile-
rinde KOBİ ve Büyük Ölçekli 
Kuruluşlara verildi.

Ödül töreninde ‘İnovatif Çevre 
Dostu Ürün’ kategorisinde birinci-
lik ödülünün sahibi Arçelik 9658 
ETI model fırın oldu. Arçelik 
Pişirici Cihazlar Ürün Direktörü 
Adnan Tüfekçi ödülü, Çevre ve 
Şehircilik Bakanı Erdoğan 

ISO’DAN ARÇELİK, OTOKAR VE  
FORD OTOSAN’A ÇEVRE ÖDÜLÜ

İstanbul Sanayi Odası’nın düzenlediği İSO Çevre Ödülleri’nde  
Arçelik, Ford Otosan ve Otokar ödüle layık görüldü. 

Arçelik ‘İnovatif Çevre Dostu Ürün’ 
kategorisinde birincilik ödülüne; Otokar 

‘’Büyük Ölçekli Kuruluş Çevre Yönetimi ve 
Kurumsal Sosyal Sorumluluk Ödülleri’’ 

kategorisinde üçüncülük ödülüne layık görüldü. 
Ford Otosan ise üç ayrı ödülün sahibi oldu. 

Bayraktar’dan aldı. Sınıfında dün-
yanın en az enerji tüketimine 
sahip olan Arçelik 9658ETI fırın,  
A enerji sınıfı limitine göre yüzde 
40 daha az enerji tüketiyor. 
Elektrikli fırınlarda enerji verimliliği 

ÇEVRE

konusunda 2009 yılından itibaren 
ele geçirdiği liderliği dört senedir 
başarı ile sürdüren Arçelik’in bu 
ürünü, aynı zamanda sınıfında 
dünyanın en sessiz fırını olma 
özelliğini de taşıyor. 

Arçelik Ford Otosan

Otokar
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G Ü N D E M

Otokoç Otomotiv, düzenlediği 
basın toplantısında 2012 yılını 
değerlendirerek 2013 yılı hedef-
lerini paylaştı. Şirketin 2012 
rakamlarını açıklayan Otokoç 
Otomotiv Genel Müdürü Görgün 
Özdemir yaptığı değerlendirme-
de, 2012’nin tüm sektör açısın-
dan zorlu geçtiğini, toplam 
pazarın bir önceki yıla göre yak-

laşık yüzde 10,4 daralarak 812 
bin seviyelerinde kaldığını söyle-
di. Otokoç Otomotiv’in 66 bin 
100 yeni araç satışı ve 3 milyar 
TL ciroyla otomotiv perakende-
ciliğindeki liderliğini sürdürdüğü-
nü belirten Özdemir, şirketin 
2013 hedefinin ise cirosunu 
yüzde 7 oranında artırarak 3,2 
milyar liraya yükseltmek olduğu-

OTOKOÇ’TAN  
3 MİLYAR LİRA CİRO
Otokoç, otomotiv sektörü için zorlu geçen 2012 yılını 3 milyar lira 
ciroyla, otomotiv perakendeciliğinde lider olarak bitirdi.

OTOMOTIV

EĞITIM

nu anlattı. 8 yeni tesis, 6 tesis 
yenileme ve 25 araç kiralama 
ofisi ile 11 bin 500 araç yatırımı 
yapacak olan Otokoç Otomotiv, 
2013 yılında yüzde 17 artışla 
toplam 501 milyon TL yatırım 
yapmış olacak. Şirket, 2013 
yılında ulaşacağı 164 hizmet 
noktası ile toplamda 2.350 çalı-
şanı istihdam edecek.

Oynadığı Bölgesel 1’inci  
Lig maçlarının tümünü kaza-
nan Koç Üniversitesi Buz 
Hokeyi takımı son maçında 
Zeytinburnu Belediyesi Buz 
Hokeyi Takımı ile karşı karşıya 
geldi. Sahadan galip ayrılan 
Koç Üniversitesi  bölge şam-
piyonluğunu elde etti. 
2010 yılında kurulan, 21 spor-
cudan oluşan ve bünyesinde 
dört milli sporcu bulunduran 
Koç Üniversitesi Spor Kulübü 
Buz Hokeyi Takımı Türkiye Buz 
Hokeyi 1’inci Ligi’nde mücade-
lesine devam edecek. Yaşları 
20-39 arasında değişen oyun-
calardan oluşan takım, eğitmen 
Michael James Jorgensen tara-
fından çalıştırılıyor. 

Koç 
Üniversitesi  
Marmara 
Şampiyonu 
Oldu
Koç Üniversitesi  
Buz Hokeyi Takımı 
Marmara Bölge 
Finali’nde 6-3’lük 
skorla Zeytinburnu 
Belediyesi Buz Hokeyi 
Takımı’nı yenerek 
şampiyon oldu.

Otokoç Otomotiv Genel Müdürü 
Görgün Özdemir, şirketin 2013 

hedefinin  cirosunu yüzde 7 
oranında artırarak 3,2 milyar 

 liraya yükseltmek olduğunu  
anlattı. 

yöntemle kemiği kırılan hastaya 
özel kemik yaması, deri nakli 
gereken hastalara ise yapay deri 
üretimi amaçlanıyor. Böylece ile-
ride hastanın kendi vücudundan 
alınan hücrelerle, yanmış deri 
dokuları için kontrollü bir ortam-

da, hastaya özel kemik yamala-
rının üretilebilmesinin yolu açıl-
mış oldu. Yapay deri ve kemik 
gelişimi yönteminin iki yıl içinde 
hayata geçeceği belirtildi.
TÜBİTAK ARDEB destekli proje-
de Koç Üniversitesi Kimya 

Koç Üniversitesi’nden Büyük Buluş!
Koç Üniversitesi Öğretim Üyeleri, TÜBİTAK destekli projeleriyle bir 
ilke imza atarak üç boyutlu doku iskeleti üretti. 

Koç Üniversitesi öğretim üyesi 
Prof. İsmail Lazoğlu, Prof. 
İskender Yılgör ve Doç. Dr. Halil 
Kavaklı TÜBİTAK desteğiyle 
geliştirilen ‘3 boyutlu hassas 
doku iskeleti sistemi’ ile yapay 
deri ve yapay kemik üretti. Bu 

Bölümünden Prof. İskender 
Yılgör’ün sentezlediği biyo-uyumlu 
polimerik malzeme, Prof. 
Lazoğlu’nun geliştirdiği mekatro-
nik sistemde hassas bir şekilde 3 
boyutlu doku iskeletlerine dönüş-
türüldü. Doku iskeletlerine, Kimya- 
Biyoloji Mühendisliği Bölümü’nden 
Prof. Halil Kavaklı tarafından deri 
ve kemik hücreleri ekilerek yapay 
deri ve yapay kemik hücrelerinin 
kontrollü şekilde büyütülmesi de 
başarıyla gerçekleştirildi.

EĞITIM



MLMM Projesi ve Aygaz’a Altın Ödül 
“Mixx Awards Türkiye 2012” yarışmasında ‘Sosyal Pazarlama’ 
kategorisinde Meslek Lisesi Memleket Meselesi “Liseler Mesleğiyle 
Yarışıyor” yarışması, ‘Doğrudan Pazarlama’ kategorisinde ise Aygaz 
Altın Ödül’e layık görüldü. 

Merkezi Amerika’da bulunan ve 
33 ülkede faaliyet gösteren IAB 
(Interactive Advertising Bureau) 
tarafından düzenlenen 
MixxAwards, interaktif pazarla-
ma reklamlarını stratejiden yara-
tıcı çalışmaya ve uygulamaya, 
medya planlamasından enteg-
rasyona, verimlilikten yatırımın 
geri dönüşüne (ROI) kadar tüm 
katmanlarıyla değerlendiriyor.
IAB Türkiye (Interactive 
Advertising Bureau) tarafından 
düzenlenen MixxAwards 
Türkiye Ödülleri yarışmasına,  
70 ajanstan 27 kategoride, top-
lam 433 başvuru yapıldı. 

Dijital pazarlama iletişimi sektö-
rünün en iyilerinin belirlendiği 
yarışmada, Koç Topluluğu’na 

Kurulu Üyesi Ali Y. Koç, 
Ford Otosan Genel Müdürü 
Haydar Yenigün, Gripin’in solisti 
Birol Namoğlu ve ünlü rockçı 
Aslı Gökyokuş tarafından görev-
ler verilmişti. Görevler öğrencile-
rin mesleki eğitimin önemini ve 
işin uzmanı olmanın değerini 
eğlenceli bir şekilde yansıtmayı 
amaçlıyordu. Bu kapsamda 
Liseler Mesleğiyle Yarışıyor yarış-
ması Mixx Europe’a katılmaya 
hak kazandı.

Koç Topluluğu’nun aldığı diğer 
ödül ise otogaz dönüşüm ve 
bakım kampanyaları için yarattı-
ğı interaktif uygulamalar için 
Aygaz’a verilen ödül oldu.  
70 ajanstan 400’ü aşkın başvu-
runun yapıldığı yarışmada 
Aygaz “Doğrudan Pazarlama” 
kategorisinde Altın Ödül aldı. 
Aygaz’ın düzenlediği Dönüşüm 
ve Bakım kampanyası, Aygaz 
Otogaz’ın standart otogaza 
göre sağladığı fayda ve avantaj-
ları anlatmayı hedefleyen bir 
proje olarak başladı. Özellikle 
internet üzerinden interaktif 
uygulamalarla ve hedef kitleye 
uygun gösterim şekliyle dikkat 
çeken kampanya, iki ay gibi 
kısa bir sürede 600 binin üze-
rinde tıklanma oranına ulaştı.
Kampanyanın etkisiyle, 
Facebook fan sayısı 40 bine 
yükselirken, 3 binin üzerinde 
kişinin bakım kampanyasından 
yararlanması, 600’ü aşkın kişi-
nin de aracını otogaza dönüş-
türmesi sağlandı.

iki altın ödül birden geldi. 
Bunlardan ilki ‘sosyal pazarlama’ 
kategorisinde Meslek Lisesi 
Memleket Meselesi projesi kap-
samında 2012 yılında düzenle-
nen Liseler Mesleğiyle Yarışıyor 
yarışmasının altın ödüle layık 
görülmesi oldu. Türkiye’nin dört 
bir yanından 7 bin 800’den 
fazla lise öğrencisinin katıldığı 
Liseler Mesleğiyle Yarışıyor 
yarışması kapsamında, yarışma-
cılara Koç Holding Yönetim 

Aygaz ve MLMM’nin ödül aldığı MixxAwards 
Türkiye Ödülleri yarışmasına, 70 ajanstan  
27 kategoride, toplam 433 başvuru yapıldı. 

LIVING KITCHEN FUARI’NDA  
GELECEĞİN MUTFAK TRENDLERİ TANITILDI 
14-20 Ocak tarihleri arasında Köln’de düzenlenen Living Kitchen Fuarı’na, uluslararası 
markaları Beko ve Grundig ile katılan Arçelik, çevre dostu ve akıllı teknolojilerle 
donatılmış ürünleriyle geleceğin mutfak trendlerini ziyaretçilerle buluşturdu. 

Avrupa’nın üçüncü büyük beyaz 
eşya markası olan Beko, Living 
Kitchen Fuarı’nda “Akıllı mutfak-
ta buluşalım” sloganı ile genç 
nesil için yemek pişirmeyi, bula-
şık yıkamayı, buzdolabı kullanı-
mını ve çamaşır yıkamayı eğlen-
celi bir deneyime dönüştüren, 
gelecek odaklı, kullanıcı dostu 
ve enerji tasarruflu mutfak 
çözümlerini tanıttı. İlk kez IFA 
Fuarı’nda tanıtılan, önde gelen 
iç mekan ve ürün tasarımcısı 
olan Patricia Urquiola tasarım 

ortaklığı ile Beko’nun özgün 
tasarım anlayışını pratik ev alet-
leri ile buluşturan “CAST Line 
By Patricia Urquiola” isimli ürün 
yelpazesi de Living Kitchen 
Fuarı’nda bir kez daha vitrine 
çıktı. Arçelik’in fuara katılan 
diğer markası Grundig ise, tek-
nolojisi, maksimum kullanım 
kolaylığı ve özel tasarımlarıyla 
öne çıkan “WeCare” beyaz eşya 
ürünlerini ilk kez  Living Kitchen 
2013’te tüketicinin beğenisine 
sundu. 

DAYANIKLI TÜKETIM
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Vehbi Koç vefatının 17’nci yıldönümünde, 12’ncisi düzenlenen 
Vehbi Koç Ödülü ile anıldı. Bu yıl sağlık alanında verilen ödülün 

sahibi, obezite ve diyabet hastalığının kilit genini bularak bu 
hastalıkların tedavisine ışık tutacak yeni uygulamaların yolunu 

açan Prof. Dr. Gökhan Hotamışlıgil oldu. 

VEHBİ KOÇ ÖDÜLÜ 
FARK YARATANLARI 
ONURLANDIRIYOR

Koç Topluluğu’nun kurucusu merhum Vehbi Koç  
25 Şubat günü, ölümünün 17’nci yıldönümünde 
törenlerle anıldı. Sabah saatlerinde Zincirlikuyu 
Mezarlığı’nda düzenlenen anma töreninin ardın-
dan Koç Holding binasında anma duası gerçek-
leştirildi. Anma programı bu yıl 12’ncisi düzenle-
nen Vehbi Koç Ödül Töreni ile akşam saatlerinde 
devam etti. Vehbi Koç’un vasiyeti doğrultusunda 
her yıl sağlık, kültür ve eğitim dallarından birinde 
verilen ödülün sahibi bu yıl Prof. Dr. Gökhan 
Hotamışlıgil oldu. 

Koç Ailesi’nin evsahipliğinde gerçekleştirilen 
12’nci Vehbi Koç Ödül Töreni’nde İstanbul 
Valisi Hüseyin Avni Mutlu, Koç Ailesi üyeleri, 
Koç Topluluğu üst düzey yöneticileri ile çok 
sayıda seçkin davetli katıldı. Gece solo projeleri-
nin yanı sıra, 2003 yılından bu yana birlikte arp 
ikilisi olarak konserler veren Şirin Pancaroğlu ve 
Meriç Dönük’ün performansıyla başladı. 
Anadolu Ezgileri “Elişi” albümünden geleneksel 
ezgilerle bezenmiş eserlerini seslendiren ikilinin 
müzik dinletisinin ardından tören başladı. 
Törendeki ilk konuşmayı Koç Holding Yönetim 
Kurulu Başkanı Mustafa V. Koç yaptı. “Onursal 
Başkanımız Sayın Rahmi M. Koç ve tüm Koç 
Ailesi, Vehbi Koç Vakfı ve şahsım adına sizleri 
saygıyla selamlıyorum” diyerek konuşmasına 
başlayan Mustafa V. Koç, Türkiye’nin ilk özel 
vakfı olan Vehbi Koç Vakfı’nın kuruluş felsefesini 
konuklarla paylaştı. Mustafa V. Koç, “Vehbi Bey 
ülkemizin gelişiminde sivil toplumun önemine 
inanmış, başta Türk Eğitim Vakfı olmak üzere 

Türkiye’nin pek çok önemli vakıf ve derneğinin 
kuruluşuna da öncülük etmiştir” dedi.  
 
MUSTAFA V. KOÇ: “VİZYONER VE ÇOK 
YÖNLÜ BİR BAKIŞ AÇISI”

Ülkemizin son yıllarda özellikle ekonomi alanın-
da çok önemli bir mesafe kat ettiğini söyleyen 
Mustafa V. Koç, buna karşılık Birleşmiş 
Milletler’in ve diğer birçok kurumun ölçümlediği 
insani gelişme, refah ve yaşam kalitesi endeks-
lerinde Türkiye’nin arka sıralarda yer aldığını 
anlattı. Koç sözlerine şöyle devam etti: “Fırsat 
eşitliği, eğitim ve sağlık kalitesi gibi önemli gös-
tergeleri ölçen bu endekslerde büyük bir ilerle-
me göstermedikçe kalkınmış ülke konumuna 
gelemeyeceğimiz aşikardır. İşte, kurucumuz 
merhum Vehbi Koç’un “Ülkem varsa ben de 
varım” felsefesinin temelinde de bu bakış açısı 
yatmaktadır. Ekonomik büyümeyi, toplumsal 
gelişmeyle, eğitim ve sağlık sistemlerinin kalite-
siyle, kültürle, sanatla, çevreyle bir bütün olarak 
gören vizyoner ve çok yönlü bir bakış açısı.” 
Vehbi Koç Vakfı’nın bu bakış açısı ile kuruldu-
ğunu dile getiren Mustafa V. Koç, vakfın misyo-
nunu şu sözlerle özetledi: “Tüm faaliyetlerinde 
örnek alınabilecek ve tekrarlanabilir modeller 
hayata geçirerek toplumumuz için sürdürülebilir 
fayda sağlamak. Bu misyonu layıkıyla yerine 
getirebilmek için sosyal yatırımlarımızın ve proje-
lerimizin tümü aynen ticari faaliyetlerimizdeki 
özen, kurumsallık ve profesyonellikle yönetil-
mektedir.”

Türkiye’nin ve Türk insanın 
gelişimine katkıda bulunan kişi veya 
kurumları desteklemeyi, sosyal 
sorumluluk ve onurlu bir görev 
sayan Vehbi Koç Vakfı tarafından 
verilen Vehbi Koç Ödülü 12 yıldır 
sahiplerini bulmaya devam ediyor.
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açtığını belirten Mustafa V. Koç sözlerini bitirir-
ken “Prof. Dr. Gökhan Hotamışlıgil’i kutluyor, 
sağlık alanında yaptıkları çok değerli katkılar-
dan dolayı şükranlarımı sunuyorum” dedi. 
 
PROF. DR. GÖKHAN HOTAMIŞLIGİL: 
“AYRINTININ ÖNEMİNE İNANDIM”

Ödül gerekçesinin anlatıldığı ve Prof. Dr. 
Hotamışlıgil’in obezite ve buna bağlı metabolik 
bozuklukların tedavisine ilişkin gerçekleştiridiği 
buluşlarla tüm dünyayı etkilemiş bir bilim insanı 
olduğuna dikkat çekilen kısa filmin ardından 
Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa 
V. Koç, Prof. Dr. Gökhan Hotamışlıgil’e ödülü-
nü takdim etti. Prof. Dr. Hotamışlıgil yaptığı 
konuşmada en çetin işlerden birinin topluluk 
önünde konuşmak olduğunu dile getirirken 
özellikle annesinin önünde konuşma yapmanın 
kendisini daha da heyecanlandırdığını söyledi.

“İDEALİMİZ VEHBİ KOÇ GİBİ OLMAKTI”

“25 sene önce Türkiye’den ayrılırken böyle bir 
törenin parçası olacağım aklıma gelmezdi” 
sözleriyle hem şaşkınlığını hem de mutluluğu-
nu anlaran Prof. Dr. Hotamışlıgil sözlerini şöyle 
sürdürdü: “Çocukken ideallerimizden biri 

Ülkemizde birçok birey ve kurumun tıpkı Vehbi 
Koç Vakfı gibi topluma değer yaratmak için 
emek sarfettiğini dile getiren Koç Holding 
Yönetim Kurulu Başkanı, bu örnek çalışmala-
rın daha fazla tanınmasını ve takdir edilmesini 
sağlamanın Vehbi Koç Vakfı’nın düsturu haline 
geldiğini söyledi. 2002 yılından bu yana her yıl, 
eğitim, sağlık ve kültür alanlarında ülke yararı-
na hizmet eden, kendi alanlarında en farklı, en 
yaratıcı çalışmayı yapan kişi ve kurumların 
“Vehbi Koç Ödülü” ile desteklendiğini hatırla-
tan Mustafa V. Koç, bu sene ödülün sağlık 
alanında verildiğini belirtti. Mustafa V. Koç söz-
lerine şöyle devam etti: “Vehbi Koç Vakfı, 
kurucumuzun “Her şeyin başı sağlık” görüşün-
den hareketle, toplum sağlığını öncelikli 
sorumluluk alanlarından biri olarak görmüş ve 
köklü yatırımlar hayata geçirmiştir. Vakfımız, 
Amerikan Hastanesi’ni uzun yıllar destekledik-
ten sonra, 1995 tarihinde bünyesine dahil 
ederken özel önem verdiğimiz hemşirelik mes-
leğine de Semahat Arsel Hemşirelik Eğitim ve 
Araştırma Merkezi ve Koç Üniversitesi 
Hemşirelik Yüksek Okulu ile katkı sağlamıştır. 
Ayrıca vakfımız, devlete ait pek çok sağlık 
kurumuna da desteklerini sürdürmektedir. 
2010–2011 eğitim yılında ise tıp eğitimine yeni 
ve farklı bir görüş getirmek amacıyla 

Vehbi Koç Ödülü’nü alacak 
kişi veya kurum, söz konusu 

alanın önde gelen bilim 
adamları ve uzmanlarından 
oluşan bir Seçici Kurul’un 

önereceği üç aday 
arasından, Vehbi Koç Vakfı 
Yönetim Kurulu tarafından 
seçiliyor. Vehbi Koç Ödülü 
100.000 dolarlık değeriyle 
en büyük maddi ödül olma 

özelliğini taşıyor. 

Türkiye’nin en yeni tıp fakültesi, Koç 
Üniversitesi bünyesinde hayata geçmiştir.” 
Mustafa V. Koç konuşmasının sonunda Vehbi 
Koç Vakfı’nın 2013 yılında sağlık dalında ver-
diği ödüle, Prof. Dr. Gökhan Hotamışlıgil’in 
layık görüldüğünü söyledi. Prof. Dr. 
Hotamışlıgil’in buluşlarıyla tıp dünyasının meta-
bolik hastalıklara bakış açısını tamamen değiş-
tirdiğini ve tedavide yeni yaklaşımların yolunu 

Prof. Dr. Gökhan Hotamışlıgil, 
konuşmasının sonunda, kendisine 
desteğini esirgemeyen eşi  
Selen Hotamışlıgil’e teşekkür etti. 
Hotamışlıgil’i ilk tebrik edenlerden 
biri de Vehbi Koç Vakfı Yönetim 
Kurulu Başkanı Semahat Arsel oldu.
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Vehbi Koç gibi olmaktı. Başarı denilince onun 
ismi Atatürk ve İnönü’den sonra gelirdi bizim 
için. Zamanın ilerisinde olmak gerçekten çok 
zor bir şey. Ancak hem zamanın ilerisinde 
olup da başarılı olmak çok daha zor. Vehbi 
Koç bunu başarmıştı. Bunu başarırken hem 
alçakgönüllü olmayı hem de başarısının ürün-
lerini başkasıyla paylaşmayı da bildi. Bu 
nedenle Vehbi Koç’un benim için çok büyük 
bir önemi var ve bu ödülü almak benim için 
çok büyük bir onur.”

Prof. Dr. Gökhan Hotamışlıgil, kendisini en çok 
heyecanlandıran çalışmalardan birinin 1990’lı 
yıllarda basit bir yağ hücresi üzerine yaptığı 
çalışma olduğunu anlattı. Prof. Dr. Hotamışlıgil 
adım adım gerçekleştirdiği çalışmalarla insan 
türünün devamı için en önemli mekanizmaların 
yağ dokusu tarafından kontrol edildiğini öğren-
diklerini söyledi. Konuşmasının devamında 
konuklara ilginç bir de soru sordu Prof. Dr. 
Hotamışlıgil: “Fillerin saçı var mıdır?” Cevabı 
evet olan bu farklı soruyu 20 yaşındaki bir üni-
versite öğrencisinin kafasında şekillendirdiğini 
ve araştırmalara başladığını dile getiren 
Hotamışlıgil, bu ayrıntının yeni bir biyolojik kur-
guyu ortaya çıkardığını belirtti ve benzer çalış-
maların yapılabilmesi için gerekenlerin başında 
merakın, özgürlük ortamının, devlet desteğinin, 
sanatın, kültürün olduğunu söyledi. Prof. Dr. 
Hotamışlıgil sözlerini şöyle sürdürdü: “Sadece 
formül ezberleyerek yaratıcı olmak mümkün 
değil. Mutlaka genç beyinlerin yaratıcı güçlerini 
ortaya çıkarabilecekleri, meraklarını özgürce 
takip edebilecekleri ortamları yaratmamız, 

DEĞER KATANLAR  
12 YILDIR ÖDÜLLENDİRİLİYOR

diyerek devam eden Prof. Dr. Hotamışlıgil, 
“Öyle zamanlarda ödüllerin bize motivasyon 
sağladığını bilmenizi istiyorum. İnsanın yaptık-
larının fark edilmesi çok güzel. Bilim insanla-
rının da buna ihtiyacı var” dedi. Hayatı 
boyunca birçok bilimsel çalışmaya imza atan, 
önemli başarılar elde eden Prof. Dr. Gökhan 
Hotamışlıgil, bugün Harvard Üniversitesi 
Genetik ve Kompleks Hastalıklar Bölüm 
Başkanı olarak 30’dan fazla laboratuvardaki 
çalışmaları yönetiyor. Ancak başarıları bununla 
da sınırlı değil. İşte Prof. Gökhan Hotamışlıgil’i 
hayat hikayesinden onu bugünlere taşıyan 
önemli kesitler. 

Vehbi Koç Anma ve Ödül Töreni’nde 
Arp sanatçıları Şirin Pancaroğlu ve 
Meriç Dönük, perküsyonda Jarrod 
Cagwin ve vokalde Mircan Kaya 
eşliğinde Trakya ve Ankara 
ezgilerinden örnekler sundular.

gerekli eğitim ve araştırma sistemlerini yerleş-
tirmemiz ve doğru stratejileri geliştirip, uygula-
mamız gerekiyor. Vehbi Koç Vakfı misyonunun 
merkezinde olan ve bu ödülünde alanlarını 
teşkil eden bilim, sanat ve eğitim, arayışı içinde 
olduğumuz zihinsel dönüşüm hareketinin en 
önemli yapı taşları. Bunun bir parçası olmak 
ve çalışmalarımızın kendi ülkemde de bu vesile 
ile takdire layık bulunması benim için çok 
önemli bir ayrıcalık, sevinç ve gurur kaynağı.” 
Sözlerini “Bazen bilim insanı çok yoruyor. 
Yaptığınız 100 işten 99’unun başarısız olduğu 
bir iş hayatı düşünebiliyor musunuz? Bizim 
günlük hayatımız devamlı bu rutinde geçiyor” 

Eğitim alanında yaptığı 
çalışmalar, çağdaşlaşma 
yolunda kadın ve çocuk 
eğitimine yönelik 
katkıları ve eğitimin 
gücüne olan yürekten 
inancı nedeniyle  
Prof. Dr.  
Türkan Saylan

Sağlık alanında 
beyin ve damar 
hastalıklarıyla 
ilgili dünyada üst 
düzeyde kabul 
gören bilimsel 
çalışmaları 
nedeniyle  
Prof. Dr.  
Turgay Dalkara

Sağlık alanında 
“DNA Onarımının 
Moleküler 
Mekanizmalarının 
Aydınlatılması ve 
Biyolojik Saatin 
Düzenlenmesi”nde 
dünya çapında 
çalışmaları 
bulunan Prof. Dr. 
Aziz Sancar

Kültür alanında 
Marmara Bölgesi 
tarih öncesi 
arkeolojisi alanına 
yaptığı katkılarından 
dolayı Prof. Dr. 
Mehmet Özdoğan

Kültür alanı Edebiyat  
alt başlığında  
Fazıl Hüsnü Dağlarca

Sağlık alanında 
Bilkent Üniversitesi  
Fen Fakültesi 
Moleküler Biyoloji 
ve Genetik Bölümü

Eğitim alanında 
yaptığı 
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dolayı Anne 
Çocuk Eğitim 
Vakfı (AÇEV)

Kültür alanında 
yaptığı çalışmalardan 
dolayı Topkapı Sarayı 
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Sanata katkıları ve bu 
alandaki başarılarından 
dolayı müzikolog ve müzik 
yazarı Prof. Dr. Filiz Ali 
ve büyük özveri ile hayata 
geçirdiği projesi  Ayvalık 
Uluslararası Müzik 
Akademisi
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okul öncesi eğitime 
yaptığı katkılar 
dolayısı ile dönemin 
Sakarya Valisi  
Nuri Okutan
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Çalışmalarında şişmanlık, 
diyabet ve kalp sağlığına 

odaklanan Prof. Dr. Gökhan 
Hotamışlıgil, yaşamını 
adadığı tıp dalında nice 

başarılara daha imza 
atacağının sinyalini veriyor. 

TÜRKİYE’NİN GURURU OLDU
Küçük yaşta doktor olmayı hayal eden Prof. Dr. Gökhan Hotamışlıgil 

Harvard Üniversitesi’nde profesörlük unvanı aldığında henüz  
41 yaşındaydı. Hayal etmesiyle hayalini gerçekleştirmesi arasında 

geçen bu kısa sürede büyük başarılara imza attı. 

Vehbi Koç Ödülü Seçici Kurulu’nun ödül 
gerekçesinde, “Evrensel olan bilimin küresel 
bir aktörü olarak bütün insanlığa hizmet eden 
bir Türk bilim adamıdır” şeklinde tanıttığı Prof. 
Dr. Gökhan Hotamışlıgil, bilimsel buluşlarının 
birçoğunu Türkiye’den laboratuvarına davet 
ettiği diğer Türk bilim insanları ile gerçek-
leştirdi. Aynı gerekçede şu ifadelere de 
yer verildi: “Bilimsel araştırmalarını ABD’de 
sürdürmekte olan Gökhan Hotamışlıgil, 
Türkiye ile sıkı temasını hep korumuş olup, 
gerek bir rol model olarak, gerekse gönüllü 
bir danışman olarak, Türk insanına sağlık 
ve bilim alanında rehberlik eden başarılı 
insanlarımız arasında yer almaktadır.” Elbette 
Prof. Dr. Hotamışlıgil için hiçbir şey bir anda 
olmadı. Hayatı boyunca önce hayal, sonra 
merak etti, herkesin göremediğini gördü, 
adını şimdiden tıp tarihine yazdırdı. Harvard 
Üniversitesi Genetik ve Kompleks Hastalıklar 
Bölüm Başkanı olarak çalışmalarını sürdüren 
Prof. Dr. Gökhan Hotamışlıgil 1962 yılında 
Rize’nin Pazar ilçesinde ailenin üçüncü çocu-
ğu olarak dünyaya geldi. 

Sakin bir çocukluk yaşayan Hotamışlıgil 
doktor olmayı ilkokul yıllarında kafası-
na koyar. Kardeşlerinin, yaşıtlarının çizgi 
romanlar okuduğu dönemde o ansiklopedi 
sayfalarını karıştırır. Babası doktor olduğu için 
Anadolu’nun farklı yerlerini görür, oralarda 
yaşar. Çocukluk kahramanı olan babasının 
muayenehanesi onun en eğlenceli oyun 
alanlarından biri olur. Gediz’de ilkokula 
devam ettiği dönemde, öğretmeni Tevfik 
Sezer ondaki cevheri farkedenlerden olur. 
Öğretmeninin yönlendirmesiyle sınava girer, 
Ankara Anadolu Lisesi’ni kazanır ve başarıyla 
mezun olur.

Üniversitede yalnızca üç tercih yapar. Üçü 
de tıptır. 1986 yılında Ankara Üniversitesi Tıp 
Fakültesi’nden mezun olur. Amacı çocuk 
hastalıkları uzmanı olmaktır. Bu dönemde 
tüm ilgisini kliniğe yönlendiren Hotamışlıgil, 
Amerika’da ihtisas yapma kararı alır. Bu 
kararını babasına ilk söylediğinde tepkiyle 
karşılanır. Babası klinikten ayrılmasını istemez 

önemli ödüle layık görülür. 2007’de Amerikan 
Diyabet Vakfı’nın Olağanüstü Bilimsel Başarı 
Ödülü’nü alan ilk Türk araştırmacı olur. 

Yıllar süren araştırmaların ardından Prof. 
Dr. Gökhan Hotamışlıgil ve ekibi, karaciğer 
dokusunda metabolizmayı bozarak diyabete 
yol açan mekanizmanın protein değil, likopin 
adında bir yağ olduğunu keşfeder. Bu alan-
daki yerleşik görüşü sarsarak, yeni bir tedavi 
yaklaşımına ön ayak olacak çok önemli bir 
buluşa imza atar. Tıp dünyasında çığır açan 
bu buluşla hem adını tarihe yazdıran hem 
de 12’nci Vehbi Koç Ödülü’ne layık görülen 
Prof. Dr. Gökhan Hotamışlıgil, konuyla ilgili 
yaptığı açıklamada “Yapmış olduğumuz 
çalışmaların böylesine önemli bir platformda 
değer bulması bizim için paha biçilmez bir 
sevinç ve motivasyon kaynağı” derken bu 
ödülün tüm yorgunluklarının, düş kırıklıkları-
nın üstesinden gelip yola devam etmek için 
önemli bir itici güç olduğunun da altını çizi-
yor. Prof. Dr. Gökhan Hotamışlıgil Harvard 
Üniversitesi Genetik ve Kompleks Hastalıklar 
Bölüm Başkanı olarak çalışmalarını sürdürür-
ken, gençleri bilim dünyasına kazandırmaya 
da devam ediyor.

zira. 1988 yılında ise henüz üniversite ikinci 
sınıftayken tanıştığı eşi Selen Hanım’ın eğitimi 
sebebiyle Amerika’ya gider. Kendisinin de ih-
tisas için yaptığı başvuru kabul olur, Harvard 
Üniversitesi’nde burslu olarak çalışmalarına 
başlar. Artık yeni dünyadadır ve önünde yeni 
ufuklar açılır! Bundan sonraki çalışmaları 
genetik alanında olacaktır. Amerika’da bir 
yıl kalmayı planlarken bu süre kendiliğinden 
uzamaya başlar. 2003 yılında ise Harvard 
Üniversitesi’nde profesör unvanını alır. 
Şişmanlık, diyabet ve kalp sağlığı alanlarında 
yaptığı çalışmalarla, kısa sürede dünyanın 
sayılı bilim insanları arasına girer. Onlarca 
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Vehbi Koç Ödülü yıllardan 
beri düşlediğim bir arzumu 
gerçekleştirmeme imkan verdi. 
Oğlum Mustafa Kemal ile bir-
likte Yavuz Abadan ve Nermin 
Abadan-Unat adıyla her yıl 
iki ayrı alanda ‘Üstün Başarı 
Ödülü’ vermeyi kararlaştırdık. 
Bununla birlikte 10.000 TL’lik 
maddi ödül de vereceğiz. Bu 
ödüllerin Yavuz Abadan’a 
ilişkin olanı ‘Anayasa’ alanında, 
Nermin Abadan-Unat’a ilişkin 
olanı ise ‘Siyaset Sosyolojisi’ 
alanında kız-erkek farkı gözet-
meksizin, çalışmalarıyla üstün 
başarı göstermiş olan iki gence 

verilecek. Ayrıntılı olarak hazır-
ladığımız tüzük gereğince bu 
hedefi gerçekleştirmede Koç 
Vakfı’nın Genel Sekreterliği’nin 
ve oğlum Mustafa Kemal 
Abadan’ın da kurucuları arasın-
da bulunduğu ABD’de Turkish 
Philanthropic Fund’un destek 
hizmetlerinden yararlanmak 
niyetindeyiz. 

Ödül beni büyük ölçüde 
şevklendirmiştir. Bu vesileyle 
üzerinde çalıştığım “Kırım’dan 
Gelen Bir Aydın: Yavuz 
Abadan” adlı kitabımı da bir an 
önce tamamlamak istiyorum.  

Merhum Vehbi Koç Beyefendiyi 
eşim Prof. Dr. Yavuz Abadan’ın 
vasıtası ile şahsen tanıma fırsa-
tını bulmuştum. Çok ileri görüş-
lü bir işadamı olmasına karşın 
ülkenin acil sorunlarını hiç bir 
zaman gözden uzak tutmamış-
tır. Nitekim aile planlamasına 
verdiği önem bunun gösterge-
sidir. İnandığı felsefe “Toplumu 
yücelten nüfus artışı değil, 
nitelikli kuşakların yetişmesi”dir. 
Koç Ailesi’nin ikinci, üçüncü 
kuşağının temsilcilerine bu 
emaneti çok başarılı bir şekilde 
ileriye götürecekleri uzun, sağ-
lıklı verimli yıllar dilerim.

PROF. DR. NERMİN ABADAN UNAT: 

“VEHBİ KOÇ ÖDÜLÜ DÜŞLERİMİ GERÇEKLEŞTİRMEME  
İMKAN VERDİ”

Vehbi Koç Vakfı Ödülü’nü 
aldıktan sonra DNA onarımı 
ve biyolojik saat üzerine 
çalışmalarıma devam ettim. 
Vehbi Koç Ödülü ile birlikte 
takdim edilen maddi desteği, 
eşim Gwen’le birikimlerimize 
katarak, Kuzey Carolina’da 

Chapel Hill’de Türk Öğrenci 
Yurdu ve Kültür Merkezi 
kurduk. Yaklaşık bir milyon 
dolara mal olan bu merkez 
doktora öğrencileri için yurt 
görevini de üstleniyor. Türk 
Evi’nde kütüphane, kon-
ferans ve sinema salonları 

bulunuyor. Burada ayrıca 
Amerikalılara Türkçe kursları 
da veriliyor. Kendi yaşadığım 
güçlükler karşısında yapımını 
hayal ettiğim ve hayata geçir-
diğim Türk Evi ile bilim adamı 
yetiştirilmesine destek olmayı 
hayal ediyorum.

VEHBİ KOÇ ÖDÜLÜ İLE  
DEĞER KATMAYA DEVAM ETTİLER
Bugüne kadar Vehbi Koç Ödülü’nü alan değerli isimler ve 

kurumların temsilcileri, sonrasında yaşadıklarını ve ödülle 
birlikte yön verdikleri yeni çalışmalarını  

Bizden Haberler Dergisi’ne anlattı. 

PROF. DR. AZİZ SANCAR:

“TÜRK ÖĞRENCİ YURDU VE KÜLTÜR MERKEZİ’Nİ KURDUK”
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Büyük insan merhum Vehbi 
Koç’u anarken iyi bir müteşeb-
bis, iş adamı, akıllı ve çalışkan 
bir yönetici, kıymetli bir vatan-
perver ve dost, insan sarrafı, 
dikkatli bir tasarruf ehli ama aynı 
zamanda eli açık bir hayırsever 
gibi bir çok yönleriyle hem kendi 
dönemine hem geride kalan 
nesle örnek teşkil edecek vasıf-
larıyla tanımlamak mümkün.

Ancak onun diğer vasıflarının 
yanında en çok eğitimci vasfı 
bana çarpıcı gelmiş ve beni 
etkilemiştir. Gerek hayat tarzı, 
iş ahlakı ve ufkuyla mahiyetin-
dekileri başta bayilerinden baş-
layarak bütün iş arkadaşlarını 
ve çevresini “Vehbi Koç hayat 
okulunda” okutmuş ve mezun 
etmiştir. Mesleğim gereği 
Anadolu’nun birçok yerinde 
çalışmak durumunda kaldım. 
O şehirlerde hep onun bu 
tür öğrencilerine rast geldim. 
Onların daha ilk bakışta Vehbi 
Koç ekolünden geldikleri belli 
olur. Bu hususun memleket 
için büyük bir hizmet, büyük 
bir kazanç olduğunu düşünü-
yorum. Ayrıca onun örgün ve 
yaygın eğitime katkılarını daha 
üniversitede tahsilim sırasında, 
Koç Yurdu’nda kalırken somut 
şekilde teneffüs ettim. Hizmet 
sürem içinde de eğitimimizin 
en önemli, kritik sorunlarını 
çözmede katkıda bulunduğunu 
gördüm ve her yerde onun 
izlerine rastladım.

Ben de mesleğimin her 
aşamasında diğer sektörlerin 
yanında hep eğitime önem 
verdim. Bilhassa, kızların 
okumasına, meslek liselerinin 
daha verimli çalışmalarına, oku-
ma alışkanlığının yerleşmesine 
mesai harcarken bu gayretle-
rin çevrem, üstlerim-merkez 

tarafından da anlaşılarak ülke 
geneline yaygınlaştırılmasına 
gayret ediyordum. Bu hususta 
ümidimin tükendiği sırada  
Vehbi Koç Vakfı Ödülü imda-
dıma yetişti. Tazelendim, yeni 
enerji ve güç kazandım, daha 
şevkle çalışmaya başladım.

Mesleğim gereği her gittiğim 
ilde okul yaptırma kampanyala-
rı başlatarak, hayırseverlerimizi 
okul yaptırmaya teşvik eder-
dim. Bu esnada hayırseverleri-
mizin mutluluklarını, heyecan-
larını gözlerindeki pırıltıdan ve 
yüzlerindeki aydınlıktan anlar, 
onlara imrenirdim. Vehbi Koç 
Ödülü’nün bana verildiği 2006 
yılında da Sakarya’da böyle 
bir kampanyanın içindeydim. 
Ödülün 100 bin dolarlık maddi 
bir boyutu da vardı. Ben ve 
ailem çok sevindik. İlk önce bu 
miktar bir okul yapımına yetme-
yeceğinden çocuk kütüphanesi 
kurmayı düşündüm. Çocukla-
rım, ailem ve bilhassa annem 
okul yaptırmamı, gerekirse 
kendilerinin de destek olacak-
larını söylediler ve bunun için 
de bir miktar bütçe ayırdılar. 
Biz de Sakarya’da deprem-
zedelerin yerleştirildiği yeni 
yerleşim bölgesine bir anaokulu 
yaptırmaya karar verdik. Bu 
arada annemi bir kalp krizi son-
rası kaybettik. Vakit kaybetme-

den okulun yapımına başladık 
ve inşaat çok güzel ilerliyordu. 
Beklentimizden daha güzel bir 
yapı ortaya çıkmıştı. Bu esnada 
Trabzon Valiliği’ne atandım.

Başta Semahat Arsel hanıme-
fendi olmak üzere bütün Koç 
Ailesi, Vehbi Koç Ödülü ile okul 
yaptırmak istediğimi öğren-
diklerinde yakın ilgi gösterdiler 
ve okul yapımını üstlenmek 
istediler. Ancak benim ön-
görüm ödülün yanında bizim 
ayırdığımız bir miktar kaynakla 
projenin tamamlanabileceği 
yönündeydi. Bu yüzden buna 
razı olmadım, daha doğrusu 
onları ikna ettim. Ama işin son 
kısmına doğru inşaat yavaş-
ladı. Biz ek kaynak arayışı 
içindeyken inşaatın müteah-
hidi beni arayarak Vehbi Koç 
Vakfı’nın geri kalan masraflarını 
üstlendiğini ve okulu bitirdiğini 
haber verdi. Aslında Sayın Ali 
Koç inşaatla ilgili bilgi almış 
ve benden habersiz okulun 
bitirilmesi konusunda yüklenici 
firmaya talimat vermiş. Koç 
Ailesi yine büyük bir alicenaplık 
göstermişti.

Bu hikayenin kısa özetini 
okulun girişinde duran onur 
tablosunda görmek mümkün. 
Bu sevimli okulun halihazırda 
10 öğretmeni ve 135 öğrencisi 
var. Bugüne kadar da birbirin-
den sevimli 500 çiçek mezun 
ettik. Bu okul Sakarya’daki 
en prestijli okullardan biridir. 
Bu okulla birlikte vatanperver 
insan, örnek eğitimci Vehbi 
Koç’un eğitim zincirine bir 
halka daha eklendi. Allah ona, 
kıymetli merhum eşine ve ahi-
rete göçmüş yakınlarına gani 
gani rahmet etsin. Hayattaki 
yakınlarına da sağlıklı, uzun 
ömürler versin inşallah.

NURİ OKUTAN: 

“BAŞLATTIĞIM OKUL PROJESİNİ KOÇ AİLESİ TAMAMLADI”

2010 yılında aldığım  
Vehbi Koç Ödülü, benim ve 
ekibimin çalışmalarımızda 
daha da motive olmamıza 
yol açtı. Bu ödüle en iyi şe-
kilde layık olma sorumlulu-
ğunu omuzlarımıza yükledi. 

Üç yıldır bu doğrultuda 
yoğun bir şekilde çalışıyo-
ruz. Son olarak 1 Mart’ta 

yeni bir buluşumuzun bilim 
alanının en önde gelen 
dergilerinden biri olan  

Science dergisinde yayın-
landı. Türkiye’de alanımızda 
bir ilki daha başarmaktan ve 
Vehbi Koç Ödülü’ne karşı 
sorumluluğumuzu yerine 

getirmekten çok mutluyuz. 
Ayrıca geçtiğimiz üç yıl için-
de beyin damar hastalıkları 

alanında iki yeni hipotezimizi 
bilim dünyasının dikkatini 

çeken yayınlarla duyurduk. 
Ülkemizde beyin damar 
hastalıkları konusunda 

uluslararası bir toplantıyı 
gerçekleştirdik. Verdikleri 

destek için Vehbi Koç 
Vakfı’na en içten teşekkür-

lerimi sunarım.

PROF. DR. 

TURGAY DALKARA: 

“VEHBİ KOÇ 
ÖDÜLÜ’NE  

LAYIK OLMA 
SORUMLULUĞU 

OMUZLARIMIZDA”



2011 yılında Vehbi Koç 
Vakfı tarafından şahsımın ve 
Ayvalık Uluslararası Müzik 
Akademisi’nin (AIMA) ödüle 
layık görülmesi her şeyden 
önce benim gibi bütün 
hayatını müzik eğitimine 
adamış olan biri için tarifsiz 
bir mutluluk olmuştu. Vehbi 
Koç Ödülü’nün tarafımı-
za verilmesiyle, büyük 
merkezler dışında faaliyet 
sürdüren kültür ve sanat 
eğitimi konusundaki uğraş-
ların gözden kaçmadığına, 
üstelik yüreklendirildiğine 
tanık olduk. Ödülün bize 
sağladığı maddi ve manevi 
destekle  ileriye doğru daha 
cesur projeler düşünmeye 
ve bu projeleri gerçek-
leştirme yönünde taze bir 
enerjiyle çalışmaya başladık. 
Ödülümüzün yüreklendirme-
siyle Ayvalık Kültür ve Sanat 
Vakfı’nı kurduk. 26 Ağustos 
2011 tarihinde vakfımızın ilk 
mütevelli heyeti toplantısını 
yapabilme mutluluğuna 

eriştik. AIMA’nın Vehbi Koç 
Vakfı tarafından ödüle layık 
görülmüş olması hiç kuşku-
suz vakfımızın kurulmasına 
katkıda bulunan değerli 
sanatsever ve hayırsever 
dostlarımızı olumlu etkile-
miştir. Vehbi Koç Ödülü’nün 
verdiği cesaretle AIMA 
eğitim ve etkinlik program-
larımızı 2011 yılından bu 
yana genişletme olanağı 
bulmaktayız. 2012 yılında 
genç bestecilere yönelik 
AIMA Şenlik Müziği Beste 
Yarışması düzenledik. 

Yarışmayı kazanan ve AIMA 
Keman/Viyola masterc-
lass öğrencileri tarafından 
seslendirilen ilk üç eserin 
CD kaydı yapıldı. 2013 yılı 
AIMA’nın kuruluşunun  
15’inci yılı olduğundan çıta-
mızı biraz daha yükseltmeye 
ve Ayvalık Kültür Sanat 
Vakfı kanatları altında küçük 
çaplı ama anlamlı bir Ayvalık 
Müzik Festivali düzenleme-
ye karar verdik. 1998’den 
2013’e 15 yıl boyunca 
AIMA masterclass/usta-
lık sınıflarına katılan genç 
sanatçılardan oluşan AIMA 
Festival Oda Orkestrası’nın 
kuruluş aşamasındayız. 
Şimdilik sponsoru olma-
yan ve tümüyle gönüllülük 
ilkesi ile yürütülmekte olan 
bu çabamızın ileride ilgi 
duyan sponsorlar sayesinde 
gelişeceği ümidini taşıyoruz. 
Kısaca Vehbi Koç Ödülü, 
AIMA’nın ve AIMA kanalı ile 
müziğe gönül vermiş tüm 
genç yeteneklerimizin yol-
larını aydınlatmış, hepimize 
güç katmıştır.

PROF. DR. FİLİZ ALİ: 

“ÖDÜLÜMÜZÜN YÜREKLENDİRMESİYLE 
AYVALIK KÜLTÜR VE SANAT VAKFI’NI 

KURDUK”
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Arkeoloji ve kültürel mirasla 
ilgili olarak yaptığım çalış-
malara uluslararası bilim 
dünyasından gelen olumlu 
yanıtlara karşılık, Türkiye’den 
“Aferin” karşılığı görmeye 
alışık olmayan bir bilim insanı 
olarak Vehbi Koç Ödülü ile 
onurlandırılmış olmam beni 
çok etkiledi. Ülkemizde özel 
seçiciliği olan bu ödülün 
2008 yılında arkeoloji alanına 
ayrılmış olmasının taşıdığı 
anlamın bana büyük bir so-
rumluluk yüklediği de açıktır. 
Bu nedenle ödülü, şahsıma 
değil, temsil etmiş olduğum 
bilim alanına verilmiş olarak 
kabul ettim.

Arkeoloji alanında çalışan bir 
bilim insanı olarak kendi-
me tanımladığım iki temel 
sorumluluk vardır. Bunların 
ilki bilim üretmek ki bunu 
her türlü koşul altında zaten 
gerçekleştirebiliyorum, ikincisi 
ve gerçekleştirmekte zorlan-
dığım sorumluluk ise, açığa 
çıkan arkeolojik kalıntıları ve 
elde ettiğim bilgileri toplumun 
düşünsel, sosyal ve ekonomik 
zenginliğine kazandırmaktır. 
Üzerinde çalıştığım konu, 
insanların besin üretimine, 
yerleşik yaşama nerede, ne 
zaman geçtiği ve uygarlık 
tarihi açısından devrim sayılan 
bu yeni yaşam biçiminin 
Anadolu’dan Avrupa’ya nasıl 
aktarıldığıdır. Avrupa uygarlı-
ğının gelişiminde Anadolu’nun 
yerini belirlemeye yönelik 
olan bu çalışmayı, iki bölge 
arasındaki temas noktası olan 
Trakya’da sürdürmekteyim. 

Ortaya çıkan bilginin önemine 
karşılık bulguların anıtsallıktan, 
görsel çekicilikten yoksun 
olması, sonuçları topluma 
kazandırmak için alışılagelmiş 
sergilemenin dışında bir yol 
izlememizi gerektirmişti. Vehbi 
Koç Ödülü, bu güçlüğün 
aşılmasına önemli bir katkı 
yapmış, sonraki çalışmaları-
mız için de yol açıcı olmuştur. 
Bu ödülün sağladığı olanakla, 
Kırklareli’nde ülkemizin ilk 
tarih öncesi köy canlandırma 
projesi uygulama aşamasına 
geçirilebilmiş, çağdaş bir 
araştırma merkezinin eksikleri 
de önemli ölçüde giderilmiştir. 

Her ne kadar Vehbi Koç 
Vakfı, ödülün kullanımı ile 
ilgili herhangi bir koşul ön-
görmemişse de, Vehbi Koç 
Ödülü’nün kişisel onurlandır-
manın ötesinde, ödül alana 
temsil ettiği bilim alanı ile 
ilgili önemli bir sorumluluk 
yüklediği de açıktır.

PROF. DR. MEHMET ÖZDOĞAN

“ÖDÜLLE ÜLKEMİZİN İLK TARİH ÖNCESİ 
KÖY CANLANDIRMA PROJESİ UYGULAMA 

AŞAMASINA GEÇİRİLDİ” 
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1995 yılında kurulan Bilkent 
Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve 
Genetik Bölümü, kuruluşunun 
9’uncu yılında sağlık alanında 

Vehbi Koç Ödülü ile ödüllendirildi. 
Bu yıl kuruluşumuzun 18’inci yılını 
kutlayacağız. Aradan geçen za-
man içinde 339 lisans, 82 yüksek 
lisans, 36 doktora olmak üzere 
toplam 457 öğrenciyi yetiştirip 
mezun ettik. Mezunlarımın yüzde 
90’ı dünyanın ve Türkiye’nin en iyi 
üniversite, araştırma merkezi ve 
özel sektör kuruluşlarında görev 
aldılar ve 500’ün üstünde bilimsel 
makale yayınladılar. Bu makalelere 
yapılan atıf sayısı 13 bini aşmış 
durumda. Bölümde ve BilGen 
Genetik ve Biyoteknoloji Araştırma 
Merkezi’nde yürütülen araştırma 

faaliyetlerimiz önemli aşamalar 
kaydettik. Moleküler genetik, 
moleküler hücre biyolojisi, protein 
kimyası, hibridoma, genomiks, 
fare ve zebra balığı modelleri, 
biyoinformatik gibi ileri araştırma 
altyapısına sahip olan bu kardeş 
kurumlarda gerçekleştirilen araş-
tırmalar sayesinde yaşam bilimleri 
alanında Türk bilimine önem-
li katkılar sağlandı. Özellikle kanser 
genetiği ve biyolojisi (karaciğer, 
akciğer, meme kanserleri, ailesel 
kanserler), nörogenetik, epigene-
tik, doğal bağışıklık sistemi, hücre 
yaşlanması, sinyal yolakları ve 

sistem biyolojisi alanlarında çalışan 
araştırmacılarımızın gerçekleştirdiği 
bilimsel makalelerin sayısı 175’i, 
bu makalelere yapılan atıf sayısı ise 
3 bini aştı. Bölümde ayrıca meta-
bolik hastalıklar konusunda araş-
tırmalar başlatıldı. BilGen’de ve 
bölümde yürütülen Ar-Ge projeleri 
ile genetik hastalıkların taranması 
için tanı kiti geliştirildi. Kansere 
karşı ilaç adayları ve DNA-temelli 
aşı modelleri tanımlandı. Temel 
bilimden uygulamaya uzanan 
bir yelpaze içinde gerçekleşen 
araştırmalar bütün hızı ile devam 
etmektedir. 

BİLKENT ÜNİVERSİTESİ FEN FAKÜLTESİ MOLEKÜLER BİYOLOJİ VE GENETİK BÖLÜMÜ ADINA  

PROF. DR. MEHMET ÖZTÜRK: 

“BİLİM ALANINDAKİ ARAŞTIRMALAR HIZLA DEVAM EDİYOR”

1993 yılında kurulmuş olan  
Anne Çocuk Eğitim Vakfı 10’uncu 
kuruluş yıldönümünde Vehbi Koç 
Ödülü’ne layık görülmesi bizleri 
onurlandırmış ve tüm ekibimizin 
motivasyonunu artırmıştır. Uzun 
yıllardır büyük bir heyecanla ve 
istekle yaptığımız işimize olan 
inancımızı pekiştirmiş, umutlarımızı 
güçlendirmiştir. Ayrıca, ödülün 
büyük manevi değerinin yanı sıra 
önemli bir para ödülü ile de bir-
leştirilmiş olması çalışmalarımıza 
ivme kazandırmıştır.

Vakfımızın Yönetim Kurulu’nun 
aldığı karar doğrultusunda,  
Vehbi Koç Ödülü’nün, vakfımı-
za sunduğu fon; çocuğun okul 
öncesi eğitim almadan ilköğretim 
eğitimine başlamasının geç oldu-
ğunu vurgulamak ve Türkiye’de 
okul öncesi eğitimin tüm çocuk-
larımıza ulaştırılması için gerekli 
politika değişikliklerine ışık tutmak 
amacıyla bilimsel araştırma, yayım 
ve destek oluşturma faaliyetlerine 
ayrılmıştır. 

Bu kapsamda, AÇEV’in 
kuruluşundan itibaren sahada 
Milli Eğitim Bakanlığı işbirliğinde 
uyguladığı Anne Çocuk Eğitim 

Programı (AÇEP) ile ilgili Takip 
Araştırması ve Türkiye’de Okul 
Öncesi Eğitiminin Fayda Maliyet 
Analizi Raporları hazırlanıp basıla-
rak AÇEV yayınları arasında yerini 
almıştır. Bu raporlar, AÇEV’in ço-
cuğun 0-6 yaş döneminde alması 
gereken erken çocukluk eğitiminin 
önemi konusunda kamuoyunda 
farkındalık yaratmayı, bu konuyu 
gündeme taşımayı ve sunulan 
hizmetlerin yaygınlaştırılmasına 

destek olmayı amaçladığı “7 Çok 
Geç Kampanyası”nın iletişim faali-
yetlerine temel teşkil etmiştir. 
Anne Çocuk Eğitim Programı 
(AÇEP) Takip Araştırması, sosyo-
ekonomik açıdan dezavantajlı 
durumda bulunan ailelerden 
gelen çocuklara uygulanan farklı 
erken eğitim müdahale prog-
ramlarının (kurum ve ev merkezli 
erken çocukluk eğitimi) 22 yıl 
sonra, erişkinlikte süren etkilerini 
incelemesi açısından ulusal ve 
uluslararası düzeyde çok önemli 
bir araştırmadır ve kaliteli bir okul 
öncesi eğitimin faydalarını açıkça 
ortaya koymaktadır. 

Türkiye’de Okul Öncesi Eğitiminin 
Fayda-Maliyet Analizi Raporu 
ise, erken çocukluktaki kaliteli 
eğitim çalışmalarının çocuğa, 
aileye, topluma ve ekonomiye 
yüksek getiriler sağlayan küçük 
çaplı yatırımlar olduğunu ortaya 
koymuştur. Rapor bu konuda 
yapılan 1 liralık yatırımın 7 liralık bir 
geri dönüş sağladığını göstermek-
tedir. AÇEV’in raporlarda yer alan 
tüm bu bilgiler doğrultusunda, 
aralarında Vehbi Koç Vakfı’nın da 
bulunduğu ülkemizin ileri gelen 6 
sivil toplum kuruluşunun deste-

ğiyle 2005-2010 yılları arasında 
yürüttüğü “7 Çok Geç Kampanya-
sı” sonuçları itibariyle çok başarılı 
olmuştur. Kampanyanın başladığı 
dönemde ülkemizde 4-6 yaş arası 
çocuklarımızın yüzde 16’sı okul 
öncesi eğitimden faydalanırken, 
kampanya sonunda yüzde 67’ye 
yükselmiş, Milli Eğitim Bakanlığı 
ülkemizin pek çok ilinde zorunlu 
okul öncesi eğitim çalışmaları 
başlatmıştır. Ayrıca, erken çocuk-
luk eğitiminin önemi konusunda 
kamuoyunda önemli düzeyde bir 
farkındalık gelişmiştir. Öte yandan, 
bu kampanya Vakfımızın bir sivil 
toplum kuruluşu olarak politikaların 
değiştirilmesi anlamında yeni bir 
misyon daha edinmesine olanak 
sağlamıştır. 

Değerli büyüğümüz Sayın Vehbi 
Koç anısına verilen bu ödülü ço-
cuklarımızın hayatını değiştirmeye, 
onlara eğitimde eşit fırsat olanak-
ları sunmaya yönelik faaliyetlerde 
kullanarak ülkemizin toplumsal ve 
ekonomik açıdan gelişimine kat-
kıda bulunduğumuza inanıyoruz. 
Çalışmalarımızı ödüle layık gör-
düğünüz, inancımızı paylaştığınız 
ve destek verdiğiniz için sonsuz 
teşekkürlerimizi sunuyoruz.

AÇEV ADINA YÖNETİM 

KURULU BAŞKAN YARDIMCISI  

AYLA GÖKSEL:

“7 ÇOK GEÇ 
KAMPANYASI’NI 

BAŞLATTIK”
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Türkiye’nin demokratikleşmesinden medeni bir topluma 
dönüşmesine dek tüm süreçlerde kadının varlığının 

önemine inanan Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı 
Fatma Şahin, Türkiye’de kadının değişen statüsünü 

Bizden Haberler Dergisi için değerlendirdi.

“KADINSIZ YÖNETİM, 
DEMOKRASİ VE 

SİYASET, TOPLUM 
İÇİN BİR EKSİKLİKTİR”

Ülkemizde kadın hakları konusuna olan 
yaklaşımı ve yıllar içerisinde bu konuda 
alınan yolu nasıl değerlendiriyorsunuz? 
İnsan hakkı mücadelesinde, kadının yanında 
olmak, onu birey olarak güçlendirmek, eği-
timde yanında olmak, ekonomik desteği ver-
mek ama bir taraftan da zihinleri değiştirmek, 
erkeklerdeki kadın bakış açısını, kadın eşitli-
ğini, insan hakkı eşitliğini hayata geçirmek en 
temel görevlerimiz arasında.

Dünyada kadın haklarının yeni yeni konuşul-
maya, gelişmeye başladığı bir dünya düze-
ninde, biz Cumhuriyet’i kurarken, Mustafa 
Kemal Atatürk’ün önderliğinde, çok sağlam 
ve güçlü bir şekilde, kadın haklarının sağlam 
temellerini oluşturduk. Cumhuriyet’in ilk 10 yılı-
na baktığınızda, seçimlerde, Medeni Kanun’da, 
kadınların hukuken güçlenmesi ve uygulama-
larda bunun sağlam temellere oturmasıyla 
ilgili büyük bir çalışma yapıldı. Bu çalışma 
çok önemli bir temeldi.

Son 10 yıllık iktidarımız boyunca “Önce insan” 
ve “İnsanı yaşat ki devlet yaşasın” yönündeki 
anlayışımızda  ana unsuru ve özneyi “kadın” 
olarak belirledik.

Kadın erkek eşitliğini sağlayamadığınız süre-
ce, hukuk devleti olmanın mümkün olmadığı-
nı, ileri demokrasiye gidemeyeceğinizi, kalkı-
namayacağınızı, medeni ve gelişmiş bir top-
lum olamayacağımıza inandık. O yüzden, ilk 
2002 yılında başladığımız millete hizmet etme 
yolculuğunda ülkenin kaynaklarını doğru 
yönetmek, krizden çıkan dersleri iyi anlamak, 
yapısal dönüşümlerle ülkemizi önce kalkındır-
mamız gerektiğini, ülkemizi büyütmemiz 
gerektiğini, ülkemizin kişi başına düşen milli 
gelirini yükseltmemiz gerektiğini ama bunu 
yaparken adil ve hakça paylaşımı, herkesin 
ama herkesin bütün Türkiye Cumhuriyeti 
vatandaşlarının, cinsiyeti ne olursa olsun, dili, 
dini, inancı, mezhebi ne olursa olsun bundan 

eşit bir şekilde istifade etmesini çok önemse-
dik. Kadın hakları meselesine de bu şekilde 
baktık. Uluslararası stratejilerimizi, bu şekilde 
bir iradeyle oluşturduk. Sayın Başbakanımızın 
söylediği, “Kadına karşı ayrımcılık, ırkçılıktan 
daha beterdir”, anlayışını odak noktamıza 
koyduk ve özne yaptık.

12 Eylül 2010’da yapılan referandumla 
gerçekleştirilen düzenlemeyle bir ilke 
imza atıldı ve kadınlara pozitif ayrımcılık 
sağlandı. Bu tarihten sonra kadınların 
hayatında sizce neler değişti? Kadınların 
sosyal-siyasal ve iş yaşamına katılımla-
rında nasıl gelişme kaydedildi?
Toplumun bütün kesimlerine, 74 milyonun 
her bireyine doğduğu andan itibaren fırsat 
eşitliği sağlamak ve onların bütün kabiliyetini, 
kapasitesini kullanmak durumundayız. Başka 
türlü hiçbir hedefe ulaşamayız. Kadının statü-
sünü yükseltmek, onu sosyal, ekonomik, 
sanat, spor yani hayatın her alanında daha 
aktif ve etkin hale dönüştürmek bizim en 
büyük görevimiz.

Kadının, kamuda, özel sektörde, girişimci-
likte, her alanda önünü açmamız ve pozitif  

Kadın erkek eşitliğini 
sağlayamadığınız sürece 

hukuk devleti olmak ya da 
ileri demokrasiye ulaşmak 

mümkün değildir. 
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ayrımcılık yaparak yolumuza devam etme-
miz gerekiyor.

Bir kez daha vurgulamak gerekir ki kadınsız 
siyaset, kadınsız demokrasi, kadınsız yöne-
tim, sadece kadınlar değil, bütün toplum için 
eksikliktir. Esasen, kadının eğitimden, üretim-
den, iş gücünden, toplumdan, adaletten, 
siyasetten dışlanması, toplumun gücünün 
yarısını yok etmektir. Kadınlara yönelik her 
türlü ayrımcılık çağdışıdır ve kadına yönelik 
şiddet bir insanlık suçudur. 

Anlatmaya çalıştığım, topyekün bir mücade-
le, bir seferberliktir. Her bir noktasında biz 
aileden, sosyal politikalardan, kadının statü-
sünden sorumlu bir bakan olarak parlamen-
toyla ve bütün sivil toplumla aynı hedefe 
doğru kilitleniyoruz. Aynı taraftayız. Şiddetle 
mücadeleyi de birlikte başaracağız.

Eğitim bizim olmazsa olmazımız. Temel eği-
timde yüzde 98.5 önemli bir başarı ama 
kesinlikle yetmez. Orta eğitimde ve üniversite-
de bu oranı hızlı bir şekilde yakalamak duru-
mundayız. Bu bizim en önemli beşeri serma-
yemiz. Kadın zekâsını, kadın beşeri sermaye-
sini kullanmanın yolu eğitimden geçer.

İkincisi istihdam. Ekonomide kadını güçlen-
dirmemiz gerekiyor. Geldiğimiz noktada 
kadın birey olarak güçlenecekse, hayatına 
karar verecekse, eğitim engelini aşması 
olmazsa olmazımız. Beraberinde kadını eko-
nomik olarak güçlendirmemiz gerekiyor. 
Başardığımız önemli bir şey var. 2008 yılında 
dünyada büyük bir kriz çıkıyor. İşsizlik yükse-
liyor, erkek işsizlik oranını düşürmeye çalışan 
bir dünyada, büyük bir istihdam paketinde 
biz pozitif ayrımcılık sağlıyoruz. Kadın ve 
genç çalıştırıyorsan, kadında üst sınır da yok, 
işveren payını devlet öder şeklinde. İstihdam 
paketi maddesi, beş yıl kademe, yüzde 4 
gibi net bir artışı beraberinde getiriyor. yüzde 
24’den yüzde 30’a çıkan bu oran önemli bir 
artıştır. Bu artışın devam etmesi lazım. Biz 
Lizbon kriterlerini yakalamak durumundayız.  
Kadın istihdama katıldığında, destek meka-
nizmalarını sağlamak durumundayız.

Son 10 yılda geldiğimiz bu nokta çok önemli. 
Kadını destekleyen mekanizmaları hayata 
geçirmemiş olsaydık bugün bu noktada 
olmazdık. Daha ileri bir toplum için yapılması 
gereken neyse onu yapıyoruz. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde ihdas 
edilen “Kadın Erkek Fırsat Eşitliği 

kaynaklandığına inanıyorum. Şiddetle müca-
delede her alanda sıfır toleransla yolumuza 
devam ediyoruz.

Kadınları ikinci sınıf gören, onları aşağılayan, 
horlayan, kılık kıyafetine göre, rengine ve inanç-
larına göre ayıran her türlü zihniyet çağdışıdır.

Hepimiz şunu iyi biliyoruz ki kadının statüsü-
nün daha güçlü olduğu bir Türkiye, gelecek 
hedeflerine daha hızlı ilerleyecektir.  

Kadın ile ilgili İstanbul sözleşmesini çekince-
siz olarak imzalayan ilk ülke Türkiye’dir. 
Hemen ardından ailenin korunması ve kadına 
şiddetin önlenmesi yasası çıkarılarak şiddet 
uygulayana yönelik önemli yaptırımlar içeren 
ve şiddet göreni gözeten ve koruyan bir 
yasal alt yapı oluşturulmuştur. Elektronik 
takip sisteminin pilot çalışması başlatılmıştır. 
Adana ve Bursa pilot illerimizdir.

Erkeklerde zihinsel dönüşüm adı altında 
Genelkurmay Başkanlığı ve Diyanet İşleri 
Başkanlığı ile protokol imzalanmıştır. Er ve 

Kadın statüsünün güçlü 
olduğu bir Türkiye’nin 

gelecek hedeflerine daha 
hızlı ilerleyeceği 

kuşkusuzdur.

“Kadınları ikinci sınıf 
gören, aşağılayan, 
horlayan her türlü 

zihniyet çağdışıdır.” 

Komisyonu” kadınların siyasal hayata 
katılımlarını nasıl etkiledi?
Artık insanların diline, dinine, cinsiyetine, kılık 
ve kıyafetine göre ayrım yapılmadığı, insan 
birey olarak güçlendiren bir sistemi hayata 
geçirmek hedefimiz. Toplumun kadınlardan-
beklentilerine bakıldığında, analık ve eş vasfı 
çok önemli ve kutsal bir alan olarak görülü-
yor. İki çocuk annesi ve 22 yıllık eş olarak 
söylüyorum, bu öbürüne engel olmamalı. 
Şefkat, sabır ve evladın verdiği duyguları, bir 
bakış açısı olarak siyasete yerleştirmeliyiz. 
Sosyal hayatta kadınların daha fazla yer 
alması gerekmektedir. “Kadınlar siyaseti 
talep etmeli. Kadınlar hedeflerini küçük tut-
tukları için önümüze erkekler geçiyor. 
Mutlaka ve mutlaka kadınlara iyimser ayrım-
cılık yapılması lazım.” 

Kadına yönelik şiddet ülkemizde sık sık 
gündeme gelen konu başlıklarından biri. 
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı 
bugüne kadar bu konuda farklı projeler 
geliştirdi. Bu konuda alınan yolu nasıl 
değerlendiriyorsunuz? Gündeminizde 
konuya ilişkin yeni çalışmalar var mı?
Kadına yönelik şiddetin toplumsal sorun, 
insan hakkı ihlali ve eşitsizlik zihniyetinden 
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leri başarı seviyelerini gösterebilmeleri açısın-
dan pilot ülkeler olarak seçilmişlerdir. 
Platform, Türkiye Cinsiyet Eşitliği Görev 
Grubu adıyla Haziran ayında faaliyetlerine 
başladı. Orta Doğu, Kuzey Afrika ve Avrasya 
konulu Dünya Ekonomik Forumu kapsamın-
da Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı olarak 
benim başkanlığımda, Hacı Ömer Sabancı 
Holding Yönetim Kurulu Başkanı Güler 
Sabancı ile Doğuş Holding Yönetim Kurulu 
Başkanı Ferit Şahenk’in Eş Başkanlığı’nda 
kuruldu. Haziran ayından bu yana ise üst 
düzey ve alt çalışma gruplarınca 20’ye yakın 
toplantı gerçekleştirdik.

Davos’ta forum bünyesinde Cinsiyet Uçurumu 
Raporu baz alınarak Japonya, Meksika ve 
Türkiye’de cinsiyet eşitliği uçurumunun yüzde 
ona kadar kapatılması için yapılan çalışmalar 
ve kaydedilen ilerlemeleri paylaştık. Bu payla-
şım sonucunda görüldü ki, Türkiye bu çalış-
mada diğer iki ülkenin çok önünde yol almış 
durumda. Japonya ve Meksika toplantıda 
sadece özel sektörden oluşan görev gücü 
üyeleri tarafından temsil edilirken, Türkiye, Aile 

ve Sosyal Politikalar Bakanlığı adına şahsım ve 
özel sektör görev gücü üyeleri Güler Sabancı 
ve Ferit Şahenk tarafından temsil edildi.

Diğer katılımcı ülkeler nasıl hızlı yol aldığımızı, 
hangi yöntemleri kullandığımızı sordular. 
Türkiye’de hayata geçirilen “İşte Eşitlik 
Platformu” ile ilgili bildirgeyi, el kitabı örnekle-
rinin İngilizce versiyonları diğer ülkelerden 
gelen katılımcılarla paylaştık. Bu bölümde 
Irak ve Hindistan bu çalısmaya dahil olmak 
istediğini ve kendilerine yol göstermemizi 
istediklerini deklare etti. Çalışmanın ülkemiz 
için çok önemli pozitif sonuçları oldu ve 
olmaya devam edecek. 

Kadın istihdamı sağlandıktan sonra, 
kadının iş hayatının sürdürülebilirliğinin 
sağlanması konusunda ne düşünüyor-
sunuz? 
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile 
Kalkınma, Maliye, Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanlığı “Aile ve İş Yaşantısının 
Uyumlaştırılması” konusunda bir çalışma 
başlattık. Bu konuda üç boyutlu bir çalışma 
yapıyoruz. Bunlar doğum izninin uzatılması, 
kreş desteği ve esnek çalışma modeli. Kamu 
olarak biz ne yapmalıyız onu çalışıyoruz.

Çalışan kadının en önemli sorunu kreş. 
Mesela biz sosyal sorumluluk projesi çerçe-
vesinde Borusan grubuyla 10 tane kreşin 
anlaşmasını yaptık. Özel sektörde şu an 
kadın çalıştırma oranı yüksek olan yerler olan 
organize sanayi bölgelerinde Bilim ve Sanayi 
Bakanlığı’mızla birlikte kreş açmaya başladık.

Bir diğer üzerinde durduğumuz model 
esnek çalışma. Bugün Avro Bölgesi’nde 
kadının iş gücüne katılımının büyük bir bölü-
mü esnek çalışma şeklinde. Mesela 
Avusturya’da kadınların iş gücüne katılım 
oranı yüzde 69. Bu oranın yüzde 40’ını yarı 
zamanlı çalışanların oluşturduğunun gördük. 
Türkiye’de tam zamanlı kadın istihdam ora-
nının yüzde 30’a ulaştıysa, esnek çalışma 
modelinin ve kayıt dışının önüne geçilmesiy-
le bu oran daha da artacaktır. Doğum son-
rası sürenin nasıl uzatılacağı konusunda da 
çalışmalarımızı sürdürüyoruz. 

Sizce, kadınların iş yaşamındaki varlığını 
sağlamlaştırmaları konusunda ailelerine 
ve sosyal çevrelerine ne gibi görevler 
düşüyor? 
Biz aile yaşantısından ödün vermeden kadı-
nın iş yaşantısına yönelmesine çok önem 
veriyoruz. Ortak sorunlara ortak çözüm  

erbaş okullarında kadına şiddet başlığı ders 
konusu müfredatına alınmıştır. Şiddet izleme 
ve önleme merkezleri (KOZA) açılmış hem 
şiddet görene hem de şiddet uygulayana 
yönelik hizmetler başlatılmıştır.

Koç Holding, Eczacıbaşı Holding, Doğuş 
Holding, Boyner Holding, Turkcell, 
Vodafone, TUSKON, İTO ve TÜSİAD 
kadınların işgücüne katılımlarını artır-
mak ve cinsiyet uçurumunu yüzde 10’a 
indirmek için üç yıl sürecek bir projeye 
imza attı. Siz bu proje hakkında ne 
düşünüyorsunuz? 
İşte Eşitlik Platformu’nun temeli bir yıl önce 
Dünya Ekonomik Forumu’nun İstanbul 
Toplantıları’nda uzun soluklu bir çalışmanın 
sonucu olarak atıldı. Diğer ekonomilere 
potansiyel örnek teşkil etmeleri sebebiyle, 
2011 Cinsiyet Uçurumu Raporu’na dayana-
rak, Ocak 2012’de Davos’ta gerçekleşen 
Dünya Ekonomik Forumu’nda Meksika, 
Türkiye ve Japonya birden fazla paydaşa 
sahip olan bu işbirliğinde cinsiyet uçurumu-
nun kapatılmasında ülke bazında elde ettik-
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bulmak için buradayız. Dünyayı ve zamanın 
ruhunu, iyi yakalamamız gerekiyor. Bilgi ve 
teknoloji çağını yakalamak durumundayız. 
Ülkelerimizde çok genç nüfuslarımız var. 
Beşeri sermayemiz en büyük avantajımız. 
İnsanı merkeze alan yönetim anlayışıyla yola 
devam etmemiz gerekiyor. Kadını merkeze 
alan kadının gücünü ekonomiye katan bir 
anlayışı ele almadığımız zaman eksik kaldı-
ğımızı gördük. Anayasa başta olmak üzere 
TCK, İş Kanunu, Medeni Kanunu yeniden 
yapılandırdık. Yeni anayasa yapım sürecinde 
her maddede kadını öne koyan bir hukuk 
devleti olmayı işin olmazsa olmazı olduğunu 
belirtmek istiyorum. Son on yılda yaşadığımız 
başarı hikayesini çok önemsiyoruz.

Kadın çalışırken en büyük desteği ailesinden 
alıyor. Benim iki çocuğuma da annem baktı. 
Eşim büyük destek oldu. Bu destek kadınlar 
için çok önemli.  

Ülkemiz 2023’e büyük bir heyecanla yol 
alıyor. Siz Türkiye’nin 2023 hedeflerinde 
kadınlara düşen görevin neler olduğunu 
düşünüyorsunuz? Bu hedeflerde kadının 
yeri nedir?
2023 hedeflerimiz arasında kadınların işgücü 
istihdamını yüzde 35’e yükseltilmesi yer almak-
tadır. Yeni dünya düzeninde, kadınları küresel 
ekonominin kurtarıcısı olarak görüyoruz. 
Türkiye’de özellikle kadın girişimciyi teşvik 
etmek ve kadın istihdamını arttırmak için; kadın 

eğitiminden üretimine ve kadının kapital, teşvik 
ve sermayeye ulaşmada yaşadığı problemleri 
çözmek için birçok protokol imzalıyoruz.

Normal olarak işleyen süreçte, ekonomik 
verilere göre, 2023’te hedeflenen kadının 
işgücü istihdamının yüzde 35 olması, hâli 
hazırda beklenen bir sonuçtur. Belirlenen 
hedeflerle, bu hedeflere ulaşmak için gerçek-
leştirilecek politikaların birbiri ile uyumlu yada 
hedeflerin beklenen olası sonuçların üzerinde 
olması gerekli ve hatta zorunludur.

Türkiye’de yaşanan birçok sorunun temelin-
de eğitimsizlik var. Bu çerçevede Bakanlık 
olarak kadının ve özellikle kız çocuklarının 
eğitimine büyük önem veriyoruz. AK Parti 
iktidara geldiğinden bu yana sürdürülen 
çalışmalarla 10 yılın sonunda artık temel eği-
timde kız ve erkeklere fırsat eşitliği sağlandı. 
Yüksek öğretimde yüzde 19 olan oranı on 
yılda yüzde 45’e yükselttik. 

Koç Topluluğu “Ülkem İçin Engel 
Tanımıyorum” kampanyası ile engellili-
ğe doğru yaklaşım ve fiziksel ortamla-
rın iyileştirilmesi konusunda çalışanları 
ve bayileriyle proje üretiyor. Siz de 
geçtiğimiz hafta “Birlikte Yürüyoruz” 
kampanyasına destek verdiniz. 
Ülkemizde engelli vatandaşlara yakla-
şımı nasıl değerlendiriyor ve bu alanda 
yapılması gerekenlerin neler olduğunu 
düşünüyorsunuz?
Yola çıkarken biz “Herkes mutlu olmayınca 
biz mutlu olmayacağız. Herkes huzurlu 
olmayınca biz huzurlu olmayacağız” dedik. 
“Herkesin eşit bir şekilde haklardan 
yararlanması için çalışacağız” dedik.  
Bu proje çok derin çalışılmış bir proje.  
Şu anda geldiğimiz nokta aslında ülkemizde 
engellilerin geldiği noktayı gösteriyor. 
Kampanya yapabilme kabiliyetini ve gücünü 
gösteriyor. Yasal bakımdan, uygulamalar 
bakımından, rehabilitasyon bakımından çok 
büyük noktalara geldik. Şu anda engelli 
kardeşimizle engelsiz kardeşlerimiz aynı 
noktaya geldik. Aynı noktadan başlıyoruz 
yürüyüşe. 560 bin engelli kardeşimize mali 
destek verdik. 149 bin öğrencimiz engellilerle 
aynı sınıfta eğitim görüyor. Aslında zihinsel 
dönüşüm yaptık. Ancak sağlıkta, eğitimde 
sağlanan imkanlar, ulaşımda da sağlanmalı. 
Kaldırımlar, kapalı alanlar, yollar, araçlar ona 
göre dizayn edilmeli. Bunu da başaracağımıza 
inanıyorum.  

Türkiye’de kadın girişimciyi 
teşvik etmek, kadın istihdamını 
artırmak ve eğitimden üretime 

yaşanan problemleri çözmek için 
bir protokol imzalıyoruz. 

“Kadını ekonomik, sosyal 
hayatın bir parçası yapmayı 

en büyük görevimiz olarak 
görüyoruz.” 



SINIFINDAN

6050

Yeniliği aşkla tasarlar
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ULUSLARARASI LEONARDO 
ÖDÜLÜ MUSTAFA V. KOÇ’A 

TAKDİM EDİLDİ  
Italya’nın ‘Ekonomi Oscar’ı olarak bilinen Uluslararası Leonardo Ödülü’ne 

layık görülen Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa V. Koç, ödülünü 
Roma’da, Quirinale Sarayı’nda düzenlenen törenle aldı.
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Kendi ülkeleriyle İtalya arasındaki ekonomik 
ve ticari ilişkileri güçlendirmeye katkıda bulu-
nan liderlere verilen Leonardo Ödülü 18’inci 
kez sahibini buldu. Koç Holding Yönetim 
Kurulu Başkanı Mustafa V. Koç bu prestijli 
ödülün sahibi oldu. Geçtiğimiz sene Mayıs 
ayında Mustafa V. Koç’a verileceği duyurulan 
bu özel ödül, Şubat ayında düzenlenen ödül 
töreninde kendisine takdim edildi. Aralarında 
İtalya Başbakanı, Dışişleri Bakanı, Ekonomik 
Kalkınma Bakanı ve Kültür Bakanı’nın da 
bulunduğu 148 üyesi olan Uluslararası 
Leonardo Ödülü Komitesi tarafından ödüle 
layık görülen Mustafa V. Koç ödülünü, İtalya 
Cumhurbaşkanı Giorgio Napolitano, İtalya 
Kalkınma ve Altyapı Bakanı Corrado Passera 
ile Leonardo Kalite Komitesi Başkanı Luisa 
Todini’nin elinden aldı.

Ev sahipliğini Cumhurbaşkanı Giorgio 
Napolitano’nun yaptığı ödül törenine, 
Ekonomi ve Kalkınma Bakanı Corrado 
Passera, İtalya İş Dünyası Örgütü 
Confindustria Başkanı Giorgio Squinzi, İtalya 
Dış Ticareti Geliştirme Ajansı Başkanı 
Riccardo M. Monti, Leonardo Ödül Komitesi 
Başkanı Luisa Todini ve dünyanın dört bir 
yanından iş dünyası temsilcileri katıldı. 

TODİNİ’DEN MUSTAFA V. KOÇ’A ÖVGÜ

Cumhurbaşkanı Napolitano’nun ödül alanları 
tebrik ettiği törende konuşma yapan Leonardo 
Ödül Komitesi Başkanı Luisa Todini, Türkiye-
İtalya arasındaki ekonomik ilişkilerin gelişimine 
vurgu yaparak, “Türkiye’nin en önemli sanayi 
grubunu yöneten Mustafa V. Koç, 
Türkiye’deki en büyük İtalyan yatırımlarında 
stratejik bir ortaktır” dedi. “Mustafa V. Koç’un 
Türkiye ile İtalya arasındaki ekonomik ve ticari 
bağların güçlendirilmesine yönelik uzun yıllardır 
süren eşsiz katkıları bulunuyor. Koç Topluluğu, 
Fiat ve Tofaş, Yapı Kredi ve UniCredit, CNH 
ve Türk Traktör ortaklıkları ile Türkiye’deki en 
büyük İtalyan yatırımlarının en önemli partneri-
dir” şeklinde konuşan Todini, iki ülke arasında-
ki ticari iş hacminin son 10 yılda 10 katına çık-
tığını anlattı. 2011 yılında iki ülke arasındaki iş 
hacminin 15 milyar Euro olarak gerçekleştiğini 
ve İtalya’nın Türkiye’nin dördüncü büyük ticari 
ortağı olduğunu belirten Todini bu açıdan iliş-
kilerin önemine de dikkat çekti. Kalkınma 
Bakanı Corredo Passera da, bu ödüllerin 

İtalya’nın hâlâ büyümekte olduğunun ve reka-
bet gücünü koruduğunun bir göstergesi oldu-
ğunu dile getirdi.

MUSTAFA V. KOÇ: “İTALYAN 
ORTAKLARIMIZLA KARŞILIKLI GÜVENE 
DAYANAN BİR İŞBİRLİĞİMİZ VAR”

Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı 
Mustafa V. Koç, ödül töreni sonrasında  
Türk basın mensuplarına yaptığı açıklamada, 
“Hem Türkiye için hem Topluluğumuz hem 
de şahsım adına çok mutluyum ve gururlu-
yum” dedi. Bu ilişkinin daha da iyi yerlere 
gideceğini, Türkiye-İtalya arasında katkılarının 
devam edeceğini ümit ettiğini dile getiren 
Mustafa V. Koç, “Bu ödül çok önemli. Bu 
mutluluğumuzu daha da artırıyor” dedi. 

Mustafa V. Koç Fiat ve Tofaş, Yapı Kredi ve 
UniCredit, CNH ve Türk Traktör ortaklıklarının 
her şeyden önce karşılıklı güven ve dostluk 
üzerine kurulu olduğunu vurguladı. Mustafa V. 
Koç, “Uzun yıllardır İtalya hükümetinin de 
eşsiz destekleriyle İtalyan ortaklı şirketlerimiz 
karşılıklı büyük başarılara imza atmaktadır. 
Birlikte yarattığımız başarı hikâyelerinin bugün 
dünyaya örnek teşkil eden konuma gelmesi 
şüphesiz bizleri gururlandırmaktadır” şeklinde 
konuştu. Mustafa V. Koç, 2005 yılında da 
İtalyan Hükümeti tarafından Cavaliere 
D’Industria nişanı ile ödüllendirilmişti.

Leonardo Ödülü 
komitesinden yapılan 

açıklamada, “Leonardo 
Ödülü’nün sahibi olan 
Türkiye’nin en önemli 

sanayi grubunu yöneten 
Mustafa V. Koç, 

Türkiye’deki en büyük 
İtalyan yatırımlarında 
stratejik bir ortaktır”  

denildi.

Ödül törenine çok sayıda 
seçkin davetli katıldı.
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TÜRKİYE’NİN 
OLİMPİYAT 
YOLCULUĞU

Istanbul’un 
2020 Yaz Olimpiyat 

ve Paralimpik Oyunları’na 
adaylığı kapsamında başlatılan 

hazırlık sürecinde ilkler 
yaşanıyor. Çalışmalar, yeni yatırım 

planlamalarıyla kararlılıkla ilerliyor. 
Yalnız devlet desteği ile sınırlı 

kalmayan yatırımlara özel sektörün 
de destek vermesi, Türkiye tarihinde 

herhangi bir spor organizasyonu 
için başlatılan en büyük hareket 

olarak adlandırılıyor. 
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Türkiye’nin, 2020 Yaz Olimpiyatları’nın 
İstanbul’da düzenlenmesi için başlattığı süreç, 
ülke tarihinde ilk kez görülen dev atılımlara 
tanıklık etti. Olimpiyat Oyunları’na ev sahipliği 
yapmak için Uluslararası Olimpiyat Komitesi’ne 
(IOC) beş kez başvuruda bulunan İstanbul, 
üçüncü kez “resmi aday” statüsünü kazan-
dı. Ancak bu defa ekonominin önde gelen 
isimleri ve kamuoyunun desteği her zaman-
kinden daha fazla. 

Ülke genelinde başlatılan yatırımların ara veril-
meden uluslararası standartlarda sürdürülme-
si, bu konudaki kararlılığı gözler önüne sürü-
yor. Süreçte önemli bir rol üstlenen Gençlik 
ve Spor Bakanlığı’nın yatırımlarına bu yıl 967 
milyon TL pay ayırması ve 2012’de yapılan 
spor yatırımlarının sayısının 405’e ulaşması, 
Türkiye’nin emin adımlarla ilerleyen olimpiyat 
yolculuğunun en önemli göstergelerinden biri. 
Bu defa herkes tek yürek olimpiyatların 
İstanbul’da düzenlenmesi için çalışıyor.

DEV İŞBİRLİĞİ

İstanbul’un 2020 Olimpiyatları adaylığı için 
başlatılan seferberlikte özel sektörün dev 
şirketleri de bir araya geldi. İstanbul 
Dolmabahçe’de Başbakanlık Ofisi’nde 
Gençlik ve Spor Bakanlığı Müsteşar 
Yardımcısı Yavuz Çelik, Spor Genel Müdürü 
Mehmet Baykan, Türkiye Milli Olimpiyat 
Komitesi Başkanı Uğur Erdener, İstanbul 
Adaylık Komitesi Başkanı Hasan Arat ve 
İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu ile bir 
araya gelen Koç Holding CEO’su Turgay 
Durak, Sabancı Holding CEO’su Zafer 
Kurtul, Doğuş Holding Yönetim Kurulu 
Başkanı Ferit Şahenk, IMG CEO’su Ahmet 
Ünüvar, Yıldız Holding Yönetim Kurulu 
Başkan Yardımcısı Ali Ülker, Digitürk Genel 
Müdürü Ertan Özerdem ve Turkcell Genel 
Müdür Yardımcısı Koray Öztürkler bu top-
lantıda toplam 20 milyon dolarlık destek 
sözü verdiklerini açıkladılar.

Uluslararası Olimpiyat Komitesi’nin, adaylık 
sürecinde, ekonominin aktörlerinin verdiği 
desteği önemli bir kriter olarak görmesi, iş 
dünyasından alınan tam destekle İstanbul’u 
adeta favori aday konumuna getirdi. 

BÜYÜK ORGANİZASYONLARIN  
FAVORİ ŞEHRİ: İSTANBUL

Aralarında Dünya Basketbol Şampiyonası, 
Dünya Güreş Şampiyonası’nın da bulundu-
ğu dev organizasyonlara ev sahipliği yapan 
Türkiye, özellikle Dünya Kadınlar Tenis 
Şampiyonası’nda son 12 yılın seyirci reko-
runu kırarken, toplam seyirci sayısında 70 
bin 824 rakamına ulaşarak ciddi bir başarı-
ya imza attı. 2012-2013 yılları arasında 
uluslararası kriterlere uygun 152 yeni spor 
tesisi inşa edilirken, ülke genelinde 58 tesis 
yenileniyor ve 38 tesisin de büyük ölçekli 
bakım ve onarımı yapılıyor. 2013 yılında yeni 
tesislerle söz konusu rakamın daha da artı-

bu sürece katkı sağlamak için harekete 
geçtik.

Bu ortak hareket İstanbul’un olimpiyat 
adaylığına nasıl bir katkı sağlayacak? 
İstanbul tarih boyunca pek çok önemli 
medeniyete ev sahipliği yaptı. İki kıtanın bir-
leştiği, bir kıyıdan başka bir kıtaya baktığınız 

bu güzel şehir, doğal güzelliği kadar tarihi 
zenginliği ve ekonomik önemiyle de büyük 
organizasyonlar için doğal bir aday konu-
munda. Son yıllarda gerçekleştirilen başa-
rılı organizasyonlar da bunun en açık gös-
tergesi. İstanbul daha önce dört defa 
olimpiyatlara aday oldu. Ancak ev sahipliği 
hayalimiz ne yazık ki gerçekleşemedi. 

“BU GÜÇ BİRLİĞİNİN 
İÇİNDE OLMALIYDIK”
Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı 
Mustafa V. Koç, özel sektörün 2020 
Olimpiyatları’na verdiği desteği değerlendi-
rirken, İstanbul’un adaylık sürecinde avan-
tajlı olduğunu dile getiriyor. 

Türkiye’nin en büyük şirketleri 
İstanbul’un 2020 Olimpiyatları adaylığı 
için güçlerini birleştirdi. Koç 
Topluluğu’nu bu önemli güçbirliğinin 
içine çeken unsur ne oldu? 
Koç vizyonunun temel taşı, Topluluğu-
muzu ve ülkemizi ileri taşıyacak adımlara 
öncülük etmektir. Bu vizyonu oluşturan ise 
kurucumuz merhum Vehbi Koç’un onlarca 
yıl önce Topluluğumuzun ana arterlerine 
işlediği kurumsal sorumluluk, sürdürülebi-
lirlik gibi kavramlardır. Koç Topluluğu ola-
rak iktisadi faaliyetlerimizde olduğu gibi 
sosyal yatırımlarımızda da sürdürülebilir, 
tekrarlanabilir ve örnek alınabilir işlere, 
kurumlara bu şekilde hayat veriyoruz. 

İstanbul 2020 Olimpiyatları adaylığı 
sürecinde bahsettiğim bu bilinç ve vizyon 
sebebiyle, bu güç birliğinin içinde olmamız 
gerektiğini biliyorduk. Bu nedenle içlerinde 
Koç Holding’in de bulunduğu Türkiye’nin 
önde gelen özel sektör temsilcileri olarak 
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rılması hedefleniyor. Çalışmalar kapsamında 
Adana, Ankara, Kocaeli, Bursa ve 
Trabzon’un da aralarında bulunduğu toplam 
23 şehre yeni stadyumlar yapılması amaçla-
nıyor. Ayrıca ülkede kapalı yüzme havuzu 
olmayan ilin kalmaması hedefleniyor.  
Bu kapsamda 42 ile yüzme havuzu inşa 
edilmesi planlanırken, 99 ilçe ve 28 il mer-
kezinde de yapılacak spor salonlarıyla da 
Türkiye’de spor salonu olmayan ilçe kalma-
ması amaçlanıyor. Projeler arasında uluslar-
arası organizasyonlara evsahipliği yapan ve 
tesis altyapısını büyük oranda tamamlayan 
10 ilin Olimpiyat Kenti’ne dönüştürülmesi de 
yer alıyor. 

BAŞVURUDA BAŞARI VURGUSU

2020 Olimpiyatları’na adaylık başvurusu 
için hazırlanan kitapçıkta, Türkiye’nin son 
yıllarda yakaladığı başarılı performansa 
vurgu yapıldı. Kitapçıkta verilen rakamlara 

Bugün 2020 için tüm gayretimizle var olma-
ya, şehrimizi, ülkemizi desteklemeye hazırız. 
Çünkü bu adaylığı gerçekten istiyoruz. İşte 
özel sektörün sağladığı katkı da bu noktada 
büyük önem arz ediyor. Bu ortak hareket 
maddi boyutu bir yana, birlik ve beraberliği-
mizin çok önemli bir göstergesi olması 
nedeniyle büyük önem taşımakta. 

Olimpiyatların İstanbul’da düzenlen-
mesinin ne gibi faydaları olacağını 
düşünüyorsunuz? 
Türkiye hem ekonomisi hem de genç nüfu-
suyla önemli bir potansiyele sahip. 
Olimpiyatların gerçekleştirildikleri şehirlere 
yaptığı katkılar ise reddedilemez. Bu 
potansiyelle, bu amaç doğrultusunda yapı-
lacak harcamaların geri dönüşü ise çok 
daha iyi olacaktır. Ancak bunu sadece 
maddi kazanç olarak düşünmemek gerekli. 
Ülkemizin ve İstanbul’un tüm dünyadaki 
güçlü tanıtımı, spor turizminin gelişimi gibi 
kritik alanlarda da önemli katma değerler 
yaratacaktır. Bu noktada ise gerek ekono-
mik gerekse sosyal açıdan olimpiyatların 
ülkemizi, ülkemizin de olimpiyatları besle-
yeceği görüşündeyiz.

Koç Topluluğu’nun adaylık sürecinde 
ne gibi çalışmaları olacak?
Beko, Grundig, RMK Marine, Tofaş, Yapı 
Kredi gibi birçok markamız ile Koç 

Topluluğu olarak spor faaliyetlerine destek 
vermeye devam ediyoruz. Bu desteğin ulu-
sal ve uluslararası anlamda çok önemli 
olduğunu düşünüyoruz. 
Olimpiyatlara hazırlık sürecinde çıkarılan 
yol haritası kapsamında Eylül ayına kadar 
tüm adımları en üst düzeyde takip edece-
ğiz. Türkiye ve İstanbul özelinde bu hare-
ketin hizmet ettiği amaç bakımında çok 
önemli olduğunun bilincindeyiz. İstanbul’un 
Olimpiyat ve Paralimpik Oyunları için doğru 
bir aday olduğunu tüm dünyaya anlatmak 
istiyoruz. Bu süreçte elimizden gelen des-
teği vereceğiz. Eylül ayına kadar 
İstanbul’un olimpiyatlar için en doğru aday 
olduğunu, olanca gücümüzle anlatmaya 
devam edeceğiz. 

Koç Topluluğu Koç Fest kapsamındaki 
Üniversite Spor Oyunları ile de spora 
destek veriyor. Bu çalışmalar hakkın-
da bilgi verir misiniz? 
Gençlerin sporculuk ruhunu ve bu ruhun özü 
olan kardeşliği, birlik ve beraberliği, fair play 
ruhunu üniversite yıllarında yaşayarak öğren-
melerini çok önemsiyor ve destekliyoruz.

Dünyada pek çok gelişmiş ülkede, pek çok 
sporcu üniversite döneminde yetişiyor ve 
ülkelerini uluslararası platformlarda temsil 
etme başarısını gösteriyorlar. Üniversiteli 
sporcularımızın sportif faaliyetlerine verdiği-

miz destekle spora devam ederek kendilerini 
geliştirmelerini ve ülkemizin uluslararası spor 
organizasyonlarında daha başarılı olmasını 
hedefliyoruz. Bu projenin bu yolda önemli bir 
adım olduğuna inanıyoruz. Bu nedenle dile-
ğim o ki 2020 Olimpiyatları İstanbul’da ger-
çekleşsin ve oyunlarda bizim sporcularımız 
ter dökerek madalyaya ulaşsın.  

Bu bakış açısıyla sadece sosyal sorumlu-
luk projelerimizde değil; Koç Fest gibi 
marka çalışmalarımızda da tipik birer 
sponsorluğun çok ötesinde ilave sosyal 
içerikler üreterek topluma katkı sağlamak-
tayız. Bu kapsamda Koç Holding, 2009 
yılında “Türkiye Üniversite Spor 
Oyunları”nın ana sponsoru olarak tüm üni-
versite sporlarını Koç Fest’e dahil etti. 
Böylece üniversiteler arası düzenlenen bu 
spor etkinliği, “Türkiye Koç Fest Üniversite 
Spor Oyunları” adını alarak festivalin vaz-
geçilmez bir parçası haline geldi. 2009 
yılından bu yana her yıl 40 branşta 20 bin 
sporcu Türkiye Koç Fest Üniversite Spor 
Oyunları’nda yer aldı. Sporun evrensel 
değerleri olan birlik ve beraberlik duygusu, 
tüm üniversitelilerin katılımıyla Koç Fest’i 
diğer festivallerden ayrı bir yere taşıdı. Her 
yıl müsabakalarda başarılı olan sporcu ve 
takımların bir kısmı, Koç Holding desteğiyle 
uluslararası organizasyonlarda Türkiye’yi 
temsil etti ve etmeye devam ediyor.

kulübü sayısı ise iki kat artarak 11 bin 
694’ü buldu. Londra 2012 Olimpiyat 
Oyunları’nda Türkiye’nin 88 yıllık olimpiyat 
tarihinde ilk kez kadın sporcu sayısı erkek 
sporcu sayısını geçti. Türkiye 2 altın, 2 
gümüş ve 1 bronz madalya aldığı 2012 
Olimpiyatları sonrası çıtayı yükseltme isteği-
ni önemli atılımlarıyla bir kez daha gösterdi.

Çıtanın yükseltilmesi hatta en yukarıya çıka-
rılması için İstanbul’un adaylık sınavı büyük 
önem taşıyor. Bu süreçte desteğini sürdüren 
taraflar ise gelecekten umutlu. İstanbul’un 
adaylık serüveninin en başından beri çalış-
malarını sürdüren Gençlik ve Spor Bakanı 
Suat Kılıç, Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi 
(TMOK) Başkanı, Dünya Okçuluk Federasyonu 
Başkanı ve Uluslararası Olimpiyat Komitesi 
(IOC) Üyesi Prof. Dr. Uğur Erdener ve 
İstanbul 2020 Adaylık Komitesi Başkanı 
Hasan Arat Bizden Haberler Dergisi’nin 
sorularını yanıtladı. 

göre Türk sporcular, 2012’de 2 bin 325 
madalya kazanırken, 2002 yılında Dünya ve 
Avrupa Şampiyonları’nda toplam 277 
madalya kazandı. Sporcularımız, 2012 yılın-
da bu rakamı 574’e çıkardı. Geçtiğimiz yıl 
Futbol Federasyonu dışındaki 56 özerk 
federasyona 256 milyon lira kaynak aktarıl-
dı. Türkiye olimpiyatlara hazırlık sürecindeki 
çalışmalarını titizlikle yürütürken, olimpiyat-
lar konusundaki kararlılığının en önemli sin-
yali Londra 2012 Olimpiyat Oyunları’nda da 
tüm dünyaya verildi. Bugüne kadar olimpi-
yatlara en fazla 12 branşta katılan Türkiye, 
Londra Olimpiyatları’nda ilk kez 16 branşta 
temsil edildi. Paralimpikte de en fazla 7 
branşta temsil edilen ülkemiz, Londra’da 
10 branşta mücadele verdi. Başka bir 
deyişle Türkiye, 2012 Olimpiyatları’nda 114 
sporcuyla tarihindeki en geniş katılımı gös-
terdi. Lisanslı sporcu sayısı 2002 yılında 
278 binken söz konusu rakam, 2012’de 3 
milyon 718 bine ulaştı ve 6 bin olan spor 
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“EN BÜYÜK KARTIMIZ İSTANBUL” 
Türkiye’nin 2020 Yaz Olimpiyat ve Paralimpik Oyunları 
kapsamındaki hazırlık sürecinde önemli bir rol üstlenen  

Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç, geçmişteki adaylık süreçlerine 
oranla çok farklı bir yol izlendiğini anlatıyor. 

“Özel sektörün bu yolda hem 
rakamsal olarak hem de 

enerjileriyle destek olması bizim 
için büyük avantaj.” 
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İstanbul’un daha önceki adaylık süreçlerinde 
gereken hükümet desteğinin alınamadığını 
belirten Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç, 
İstanbul’un kararlılığına dikkat çekiyor. Suat 
Kılıç, “En büyük kartımız İstanbul’un bir Türk 
kenti olması, Türkiye’de olması ve adayımız 
olması” cümleleriyle aslında İstanbul’un hem 
stratejik hem de jeopolitik önemine vurgu 
yapıyor. 

Açıklamalarınızda 2020 Yaz Olimpiyatları 
için en iddialı ülkenin Türkiye olduğunu 
ve bu konuda geniş çapta çalışmalar 
yürütüldüğünü belirttiniz. Bu adaylık 
sürecinde öncekilere oranla nasıl bir 
farklılaşma sağlanıyor? 
Bu sefer gerçekten hazırlanıyoruz. İstanbul 
daha önce dört defa aday oldu. Ancak gere-
ken hükümet desteğini alamadı. Bu nedenle 
olimpiyat camiası adaylık çalışmalarına yete-
rince motive olamadı. Bu sefer ilk adımı, en 
doğru adım şeklinde attık. Gömleğin ilk düğ-
mesini doğru iliklerseniz devamı düzgün bir 
şekilde gelir. Sayın Başbakanımız Londra’da 
Olimpiyat Oyunları’nın açılışına bizzat katıldı. 
Orada da Uluslararası Olimpiyat Komitesi 
(IOC) Başkanı Jacques Rogge ile heyet halin-
de görüşmemizi yaptık. Sayın Başbakanımız 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti’nin adaylık 
sürecinde ve sonrasında aday kent İstanbul’un 
arkasında tüm imkânları ile seferber olduğunu 
ifade etti. Bu çok önemli bir kart. Sayın 
Başbakanımızın birinci imzayı atması ve des-
teğini sürdürmesi, Bakanlığımızın koordinas-
yonunda aday kent çalışmalarının koordineli 
ve geniş bir zeminde yürütülüyor olması avan-
tajlarımız. 

Ayrıca dünyanın ve IOC’nin dikkatini çekecek 
yeni avantajlar ilave ettik. Olimpiyat merkezli 
olarak İstanbul’a üçüncü havalimanının yapı-
mını yatırım programına dâhil ettik, yakında 
ihalesi yapılacak. 150 milyon yolcu/yıl kapasi-
teli üçüncü havalimanı ile İstanbul Olimpiyat 
Köyü arasındaki yolu ihaleden sonra bu proje-
ye dâhil edeceğiz. Marmaray Projesi önemli 
bir avantaj. Bakanlık olarak Olimpiyat Köyü 
yerleşkesinin ilk etabını oluşturmak üzere 5 
bin yatak kapasiteli öğrenci yurtlarının inşaatı-
na 2013 yılında başlıyoruz. Daha aday kent 
statüsü devam ederken bile olimpiyatı kaza-

tü çekicilikte bir yer” ifadelerini kullan-
mıştı. Sizce, diğer şehirler Madrid ve 
Tokyo ile karşılaştırıldığında İstanbul’un 
artıları neler?
IOC ailesi ilkeler konusunda çok hassas. 
Kesinlikle görüşlerini açıkça paylaşmıyorlar. 
Bu da aslında saygınlıklarının artmasına bir 
kat daha vesile oluyor. 100 civarında üye oy 
kullanacak. Biz herkesle eşit yakınlıkta kendi-
mizi tanıtmaya, lansmanımızı yapmaya 
devam ediyoruz. Ama tabi ki onlar kesinlikle 
görüşlerini açıklamadan dinleme, anlama ve 
ülkeyi öğrenme çabasındalar. Biz de o dinle-
me, anlama ve tanıma süreçlerini kolaylaştı-
racak hamleler yapıyoruz. İyi bir konsorsiyum 
İstanbul’un adaylık dosyasını hazırladı. Yarıya 
yakını Türk olan 120 kişilik bir çalışma ekibi 
yaklaşık 1 buçuk yıldan bu yana hummalı, 
dikkatli, gayretli bir çalışmayı Bakanlığımızın 
koordinasyonunda sürdürüyor. Bu çalışmala-
rın neticeleri fotoğraf, müzik, klip, tanıtım 
filmi, tanıtım spotu, afiş ve bilbord olarak 
yakın zamanda ortaya çıkmaya başlayacak.

İstanbul iki kıtada olimpiyat vadeden tek 
kent. Öyle ki Asya kıtasında Haydarpaşa 
Limanı’nda açılış seremonisi yapmayı hedefli-
yoruz. Aynı anda Avrupa kıtasında havai 
fişekler yükselirken fonda Kız Kulesi ve tarihi 
kent siluetini dünya ekranlarına yansıtabile-
ceğiz. Bu avantaja sahip tek adayız. 
Medeniyetlerin, farklı inanç ve kültürlerinin 
beşiği, binlerce yıllık mazisi olan İstanbul, 
farklı inançları yüzyıllardır barış içinde yaşatı-
yor. Farklı inançların tezahür ve mabetlerini 
bir arada barış ve kardeşlik içinde tutabilen 
İstanbul bu anlamda medeniyetler ittifakına 
en iyi katkıyı yapıyor. 

Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç, 
Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi 
Başkanı Prof. Dr. Uğur Erdener ve 

beraberindeki heyet Uluslararası 
Olimpiyat Komitesi (Ioc) Başkanı Jagues 

Rogge (ortada) ile Lozan’da görüştü.

nan bir kentte yapılması gerekenlerin inşa 
sürecini başlatmış oluyoruz. Elbette ki bu ref-
leksimizin takdir edileceğini düşünüyoruz. 

Adaylık sürecine ekonomi aktörlerinin 
desteği konusunda önemli bir adım atıl-
dı. İş dünyasının önemli temsilcileri, 
olimpiyatların İstanbul’a alınması süre-
cinde destek sözü verdi. Türkiye’nin iş 
dünyasından aldığı bu destek, diğer 
adaylar arasından öne çıkmasına ne gibi 
katkılar sağlayacak?
Burada topladığımız para değil topladığımız 
enerji önemli. Büyük sermaye grupları 
sponsor olarak gönüllü destekçimiz olana 
kadar Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti, Spor 
Bakanlığı, Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi, 
Türkiye Milli Paralimpik Komitesi ve İstanbul 
Büyükşehir Belediyesi arasında, yani bu beş 
aktör arasında bir yalnızlık duygusu vardı. 
Ancak ne zaman özel sektör bu işin içine 
“Biz de varız” diyerek dahil oldular, o zaman 
bu yalnızlık hissi ortadan kalktı. Çok önemli 
bir artıyı daha bu anlamda yakaladığımızı 
düşünüyorum. Koç Holding, Doğuş 
Holding, Sabancı Holding, Turkcell, Ülker 
ve Digiturk’ün sağladığı desteklerin ekono-
mik yönünden ziyade enerjileri çok önemli. 
Ancak onların “Hem rakamsal olarak hem 
de enerjimizle varız” demeleri ve kendilerini 
olimpiyat yolunda ortaya koymaları çok 
büyük avantaj yarattı. 

Londra Olimpiyat Oyunları Organizasyon 
Komitesi (LOCOG) Üst Yöneticisi Paul 
Deighton İstanbul için “İstanbul, olimpi-
yat oyunlarının düzenlemesi için harika 
bir yer. Olimpiyat oyunları için olağanüs-
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Prof. Dr. Uğur Erdener, 
uluslararası büyük spor 

etkinliklerine ev sahipliği 
yapmış olmanın 

İstanbul’a ciddi bir 
deneyim kazandırdığını 

vurguluyor.

sahipliği yaparak, tüm müşteri grupları için 
ideal koşulları sağlamaya hazır olduğumuzu 
kanıtladık. Milli sponsorlardan oluşan bu 
güçlü grubun katkıları adaylık kampanyasının 
ilerleyen dönemlerinde hayati önem taşıya-
cak. Spor camiası, iş dünyası ve devletin 
tüm kademeleri arasında kurulan bu işbirliği, 
Türkiye’de kurulmuş en güçlü işbirliğidir.

Türkiye’nin 2020 Olimpiyatları hazırlık 
sürecini nasıl değerlendirdiğini düşünü-
yorsunuz? 
13 Ağustos 2011’de Sayın Başbakanımızın 
2020 Olimpiyat Oyunları’na adaylığımızı açık-
lamasıyla başlayan süreç 7 Eylül 2013’te 
Buenos Aires’te Olimpiyat şehrinin seçilmesi-
ne kadar devam edecek. 7 Ocak 2013’te 
Lozan’da adaylık kitabının tesliminden sonra 
ivme kazanan bu süreçteki en önemli 
aşama, Mart ayının sonunda gerçekleşecek 
olan Değerlendirme Komisyonu’nun aday 
kent ziyaretidir. Bu ziyaret sonrasında hazır-
lanan rapor Haziran’da açıklanacak ve 
Temmuz ayındaki Uluslararası Olimpiyat 
Komitesi’ne yapılacak genel sunum ile son 
aşamaya gelinecektir. 

Türkiye’deki ekonomik iyileşmenin 
adaylık sürecine katkıda bulunacağını 
düşünüyor musunuz? 
Geçen yıl yatırım yapılabilir seviyeye çıkartı-
lan ülke kredi notunun, gelecek iki yılda 32 
milyar dolarlık bir yatırım akışını tetikleyeceği 
beklenmektedir. Uzmanlar Türkiye’nin 
2011-2017 yıllarında en hızlı büyüyen 
OECD ekonomisi olacağını tahmin etmekte-
dirler. İstanbul’un ekonomisi şu anda tek 
başına Avrupa Birliği’ndeki 12 ülke ekono-
misinden daha büyüktür. Yatırım ve kalkın-
maya yönelik gerçek bir arzuyla birlikte bu 
finansal yapı, Adaylık Komitesi’nin 
Başbakan’dan ulusal ve yerel yönetim 
kademeleri de dahi hükümet kanadındaki 
paydaşlarının her hangi bir tereddüde mahal 
vermeksizin tüm finansal garantileri sağla-
maları konusunda itici bir güç olmuştur. 
Ülkenin gelişen ekonomisi, büyüme hızı, 
milli gelir artışı ile günümüzde yükselen bir 
değer olarak gözlemlenen İstanbul’un daha 
önce yaşanan dört deneyimin ardından bu 
kez oldukça şanslı olduğunu söyleyebilirim. 

tümü 2018’den önce tamamlanacak şekilde 
planlanmıştır. Bu geniş çaplı yatırımlar saye-
sinde sporcuların Olimpiyat Köyü ile spor 
tesisleri arası ortalama seyahat süresi yalnız-
ca 16 dakika olacaktır. Türkiye’nin Ulusal 
Spor Planı spor endüstrisine de benzer bir 
patlama yaratmıştır. Ülke çapında 2014 yılına 
kadar, 415 spor tesisi ve 24 yeni stadyum 
için 1.77 milyar ABD Doları tutarında yatırım 
yapılacaktır.

Türkiye’nin iş dünyasından aldığı des-
tek, adaylık sürecine sizce ne gibi katkı-
lar sağlayacak?  
İstanbul ve Türkiye, 20 yılı aşkın süredir 
Olimpiyat ve Paralimpik Oyunları’na ev 
sahipliği yapma hayali kuruyor. Yalnızca geç-
tiğimiz yıl 12 büyük uluslararası etkinliğe ev 

Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) 
Başkanı, Dünya Okçuluk Federasyonu 
Başkanı ve Uluslararası Olimpiyat Komitesi 
(IOC) Üyesi Prof. Dr. Uğur Erdener’e göre 
Uluslararası Olimpiyat Komitesi’nin şehir 
seçimini, o ülkenin organizasyon için ne 
kadar istekli olduğu etkiliyor.  

İstanbul, son birkaç yıl içinde 20’den 
fazla uluslararası büyük spor etkinliğine 
ev sahipliği yaptı. Bu durum kentin 2020 
Olimpiyatları’na hazırlık sürecine ne gibi 
katkılar sağladı? 
İstanbul’un uluslararası büyük spor etkinlikle-
rine ev sahipliği yapmış olması bize ciddi bir 
deneyim kazandırdı. 2012 yılı Avrupa’nın 
Spor Başkenti olarak İstanbul, 12 ana ulus-
lararası spor etkinliğine ev sahipliği yaptı, 
dünya sporunun en önemli etkinliklerine 
güvenilir ve yetkin bir şekilde ev sahipliği 
yapabilmeye yönelik pozisyonunu güçlendir-
di. Kadınlar Tenis Şampiyonaları’na (WTA) 
toplamda ve ortalamada rekor seviyede katı-
lım gerçekleşti ve şehir için 40 milyon ABD 
Doları değerinde bir ekonomik katkı sağlan-
dı. Uluslararası Atletizm Federasyonları Birliği 
(IAAF) Dünya Salon Şampiyonası, tesisi 
kapalı gişe doldurdu ve Türkiye’nin ilk salon 
atletizm madalyalarını kazanmasına vesile 
oldu; FINA Dünya Şampiyonası, 160 ulusal 
federasyondan 900’ün üzerinde sporcuyu, 
Avrupa’nın en büyük çok amaçlı kapalı are-
nasında bir araya getirdi. İstanbul 2020, elit 
bir spor etkinliği için ideal koşulları yaratacak 
bir konsept meydana getirmek üzere, 
Türkiye’deki etkinlik deneyimlerinin büyüyen 
havuzunu kullanmayı başardı. 

2020 Olimpiyat ve Paralimpik Oyunları 
için önümüzdeki dönemde yapılması 
planlanan önemli projeler nelerdir? 
TOKİ, son 8 yılın her çeyreğinde, bir 
Olimpiyat Köyü’ne eşdeğer 15 bin yeni 
konut üretmiştir. İstanbul’da ulaşımdaki iyi-
leştirme çalışmaları ve en önemli altyapı 
çalışmaları için 2005 yılından bu yana yıllık 
ortalama 1.2 milyar ABD Doları harcanmıştır. 
Uzatılmış yeni metro ve demiryolu hatları, 
Boğaz geçişleri ve dünyanın en büyük hava-
limanı projesi de dahil şehrin en önemli altya-
pı projeleri olarak nitelendirilen çalışmaların 

“İSTANBUL İLK KEZ  
  BU DENLİ YÜKSEK ŞANSA SAHİP”
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“OLİMPİYAT ADAYLIĞIMIZ  
 MİLLİ BİR SEFERBERLİK”

İş dünyasının adaylık sürecine verdiği 
desteği nasıl değerlendiriyorsunuz?
Uluslararası Olimpiyat Komitesi’nin şehir 
seçimi kararındaki en etkin kriter, ülkenin 
oyunları ne kadar istediğidir. Burada tüm 
muhatapların kararlı duruşu çok önem taşı-
yor. Sadece kamunun verdiği güvenceler 
ve yüksek halk desteği ile bu kararlılığın 
gösterilmesi mümkün değildir. Günümüzün 
en önemli müesseselerinden olan sponsor-
luğun vaatleri de belirleyici bir unsurdur. 
Ülkemizdeki reklam verenler listesinin zir-
vesindeki bu 7 saygın kurumun henüz 
adaylık aşamasında verdikleri bu koşulsuz 
destek, hiç şüphesiz ülkemiz özel sektörü-
nün bu konudaki kararlılığının en büyük 
işareti olmuştur. Koç Topluluğu şirketlerinin 
gerek yurt içinde, gerek yurt dışında sporu 
desteklediğini biliyoruz ve İstanbul 2020 
için bu çok önemli adaylık sürecinde de 
bizlere olan desteklerinden dolayı teşekkür 
ederiz. 

Hazırlık sürecinin yurt dışındaki etkilerini 
nasıl yorumluyorsunuz? 
Yaz Olimpiyat ve Paralimpik Oyunları dün-
yanın en büyük sportif organizasyonu ola-
rak anılıyor. Antrenman sahalarından, dün-
yanın en büyük yayın ağına; şehrin günlük 
akışına ek gelen yüz binlerce misafirin taşın-
masına; dünyanın tüm devlet başkanları ve 
ünlü sporcuların güvenliğine kadar yüzlerce 
ana başlık ve binlerce detay var. Günlük 
hayatın akışı içerisinde böyle zorlu bir orga-
nizasyonu gerçekleştirebilmek her şehir için 
mümkün görünmemektedir. İstanbul son 
yıllarda yapılan büyük altyapı yatırımlarıyla 
özellikle ulaşım konusunda büyük fark 
yaratmıştır. Uluslararası Olimpiyat Komitesi 
nezdinde, bugüne kadar bu konuları büyük 
kararlılıkla işledik. Gerek aday adaylığı, 
gerekse adaylık dosyalarımızda bunların 
tüm detayları mevcut. Adaylık sürecinde 
İstanbul’da düzenlenen Uluslararası Atletizm 
Federasyonları Birliği (IAAF) Dünya Salon 
Şampiyonası, Kadınlar Tenis Şampiyonası 
(WTA), FINA Dünya Kısa Kulvar Yüzme 
Şampiyonalarının gerek teknik, gerek seyirci 
raporları sanırım Türkiye’nin olimpiyatları da 
düzenleyebilecek bir ülke olduğu görüşünde 
etkili olmuştur. 

Kıtası’nda izleyip ragbi müsabakalarını öğle-
den sonra Avrupa’da izleyebilecek ve akşam 
da benzersiz Boğaz’ın keyfini yaşayacaklar. 
İstanbul 2020, Olimpiyatlar tarihinin en kala-
balık açılış seremonisini sunacak. Tüm bu 
ulaşım ve organizasyon planlaması İstanbul’un 
makro şehir planıyla birebir uyumlu biçimde 
kurgulanıyor.  

Ayrıca olimpiyat için yapılacak tesisler, daha 
sonra da bölgesel ve küresel ölçekte birçok 
faaliyet için kullanılabilecek olmasıyla eşsiz bir 
sürdürülebilirlik vaat ediyor. Türkiye’de nüfu-
sun yüzde 50’si 25 yaşın altında. 20 yaş altın-
daki nüfus ise 20 milyon civarında. Sporla en 
ilişkili olan gençliğin oranına işaret eden bu 
rakamlar tesislerin geleceği hakkında bir fikir 
verebilir. 

İstanbul 2020 Adaylık Komitesi Başkanı 
Hasan Arat, İstanbul’u bir olimpiyat kenti yap-
mak, olimpizm ruhunu tüm Türkiye’ye yay-
mak için yoğun bir çalışma temposu başlat-
tıklarına dikkat çekiyor. 

Son dönemlerde gerçekleştirilen spor 
organizasyonlarının hazırlık sürecine ne 
gibi katkısı olacak? 
Londra 2012 Olimpiyat ve Paralimpik Oyunları 
sırasında yapılan Gözlemci Programı ve sonra-
sında Rio’da düzenlenen Bilgilendirme 
Seminerleri, adaylık ekibimiz için tartışmasız 
bulunmaz bir fırsattı. Bu sayede İstanbul’un 
tamamında üst seviyelerde sunulacak bir hiz-
met konsepti geliştirme yolunda önemli adımlar 
attık. 7 Ocak’ta Lozan’da bulunan Uluslararası 
Olimpiyat Komitesi’ne (IOC) adaylık dosyamızı 
sunarak önemli bir kilometre taşını daha geride 
bıraktık ve bir sonraki adıma odaklandık. Mart 
ayında IOC Değerlendirme Komisyonu’nun 
İstanbul’a yapacağı ziyaret. Burada karşılaşa-
cağımız asıl güçlük, yalnızca dört gün içerisin-
de bu olağanüstü şehri hak ettiği biçimde tanı-
tabilmek olacak. 

Türkiye’nin diğer adaylık süreçlerini kar-
şılaştırdığınız zaman ne gibi farklılıklar 
yaşanıyor?
2020 Yaz Olimpiyat ve Paralimpik Oyunları’nı 
İstanbul’a kazandırmak için canla başla çalışı-
yoruz. Bakanlık, TMOK, adaylık komitesi, 
sponsorlar ve diğer paydaşlarla birlikte büyük 
bir aileyiz. Daha önceki deneyimlerimizden 
farklı olarak bu defa, olimpiyat adaylığını milli 
bir seferberlik olarak değerlendiriyoruz. Başta, 
ilk imza sahibi Başbakanımız Sayın Recep 
Tayyip Erdoğan olmak üzere herkesin 
İstanbul için tüm imkanlarını seferber ettiğini 
görüyoruz. İstanbul’u bir olimpiyat kenti yap-
mak, olimpizm ruhunu, felsefesini ve değerle-
rini, başta Türkiye olmak üzere tüm bölgeye 
yaymak için ne gerekiyorsa yapacağız.

İstanbul’daki altyapı çalışmalarını nasıl 
değerlendiriyorsunuz?
Şehiriçi ulaşım son yıllardaki yatırımlarla ina-
nılmaz derecede gelişiyor. Raylı sistem, 
metro ve hafif metrodaki yeni projeler bitince 
ulaşım tümüyle rahatlayacak. Sporseverler 
plaj voleybolu karşılaşmalarını sabah Asya 

Karşılaşacağımız asıl 
güçlük, yalnızca dört gün 

içerisinde IOC 
Değerlendirme 

Komitesi’ne bu olağanüstü 
şehri hak ettiği biçimde 

tanıtabilmek olacak. 
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Başbakan Recep 
Tayyip Erdoğan’ın, 
Şangay Işbirliği 
Örgütü’ne 
katılmaya dönük 
açıklamalarının 
ardından gözler 
bu örgüte çevrildi. 
Bizden Haberler 
Dergisi olarak 
bu birliğe dair 
akıllardaki soruların 
cevaplarını sizler 
için derledik.
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Üye ülkeler Çin, Rusya, 
Kazakistan, Kırgızistan, 

Tacikistan ve Özbekistan, 
dünya petrol rezervlerinin 

yüzde 25’ine, doğalgaz 
rezervlerinin ise yaklaşık 

yüzde 45’ine sahip.

dolara yükselerek rekor kırdı. Kazakistan 
Başbakanı Serik Nyghmetuly Akhmetov’un 
ŞİÖ’nün Bişkek zirvesinde açıkladığına göre 
2015’te bu rakamın 40 milyar dolara çıkması 
planlanıyor. Çin Ekonomi Bakanlığı’ndan yapı-
lan açıklamalar doğrultusunda ŞİÖ’ya üye 
olan ülkeler arasında ticaret hacmi 2011 yılın-
da 4.65 trilyon dolar olarak gerçekleşti. ŞİÖ 
ülkeler arasındaki ticaret hacminin  imzalanan 
boru hattı ve raylı taşımacılık anlaşmalarının 
yanı sıra katılacak yeni ülkeler ile de büyüme-
sini sürdürecek.

Uluslararası Para Fonu (IMF)’nin açıkladığı 
rakamlar doğrultusunda 6 üye ülkenin Gayri 
Safi Milli Hasılası (GSYİH) 2012 yılı itibariyle  
14 trilyon doların üzerinde. Bu rakam ŞİÖ’nün 
kurulduğu yıl 1.67 trilyon dolar olarak gerçek-
leşti. Benzer işbirliği örgütlerine kıyasalandığın-
da ŞİÖ’nün geleceğinin oldukça parlak oldu-
ğunu söylemek mümkün. 27 üyesi olan bugün 
dünyanın en büyük ekonomisi olarak kabul 
edilen Avrupa Birliği’nin 2012 yılındaki GSYİH’sı 
16.073 trilyon dolar olarak gerçekleşmesine 
rağmen Avrupa’nın büyümesi sıfıra yakın. 
Pahalılaşan üretim fiyatlarıyla ticaretin ve üreti-
min Asya’ya kaymasının bu durum üzerindeki 
etkisi ise oldukça yüksek. 

DÜNYA NÜFUSUNUN YARISI

Çin ve Rusya gibi dünyanın yüz ölçümü ve 
nüfus açısından lider ülkelerini bünyesinde 
barındıran birlik, gözlemci ve denetimci ülkele-
rin de katılımı ile güçlenecek. Bir ucuyla Asya-
Pasifik bölgesine nüfuz ederken bir ucuyla da 
AB’nin sınırlarına dayanan örgüt nüfus olarak 
Avrupa Birliği’nin bir hayli önünde bulunuyor. 

Birliği’ne ilişkin akıllardaki soru işaretleri ve 
gelecek yıllarda örgüte yeni katılımların beklen-
mesi, dünyanın güç dengelerindeki değişimin 
de bir işareti olarak görülüyor. 

ÜYE ÜLKELERİN YÜKSELİŞİ

Şangay İşbirliği’ne üye ülkeler, başta Çin 
olmak üzere ekonomik büyümesini sürdürü-
yor. Bunun yanında üye ülkelerin ticari ilişkile-
rinde birbirlerini tamamlamaları da bu işbirliğini 
daha da ilgi çekici hale getiriyor. 2001 yılında 
Dünya Ticaret Örgütü’nün açıkladığı verilere 
göre Rusya ve Çin’in ticaret hacmi sadece 
5.96 milyar dolar iken bu rakam 2010 yılında 
59.34 milyar dolara, 2012 yılında ise 90 milyar 
dolara ulaştı. Çin, bugün Rusya’nın en büyük 
ticari ortağı konumunda. İki ülke arasında  
2015 yılı için konulan 100 milyar dolar ihracat 
hedefinin beklenenden iki yıl önce tutturulaca-
ğı düşünülüyor. 
 
Benzer durum diğer üye ülkeler içinde geçerli. 
Çin ve Kazakistan’ın 2001 yılında 1.29 milyar 
olan ticaret hacmi 2010 yılında 21 milyar 

ŞANGAY BEŞLİSİ HAKKINDA  
MERAK EDİLENLER

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın ilk olarak 
2005 yılındaki Rusya ziyareti sırasında günde-
mine taşıdığı Şangay İşbirliği Örgütü’ne üyelik 
konusu, son günlerde yeniden gündemde. 
Başbakan Erdoğan’ın Avrupa Birliği’ne resti 
şeklinde algılanan açıklamalarının ardından 
gözlerin çevrildiği Şangay Beşlisi hakkında 
merak edilenler de oldukça fazla. 

Çin Halk Cumhuriyeti, Rusya, Kazakistan, 
Kırgızistan ve Tacikistan’ın katılımıyla 1996 
yılında kurulan Şangay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ), 
bugünkü haliyle geniş bir nüfusa, coğrafyaya 
ve ekonomiye hitap ediyor. Kurucu beş ülkenin 
“Sınır Bölgelerinde Askeri Güvenin 
Derinleştirilmesi Anlaşması”nı imzalamasıyla 
kurulan Şangay Beşlisi, önce 2001 yılında 
Özbekistan’ın üyeliği, ardından da gözlemci 
üyeler ve diyalog partnerlerinin de katılımıyla 30 
milyon metre karelik bir alana yayıldı. Hindistan, 
İran, Pakistan ve Moğolistan gibi dünya petrol 
üretiminde söz sahibi olan ülkelerin gözlemci 
olarak yer aldığı Şangay İşbirliği Örgütü, bu 
yönüyle de askeri gücünden çok ekonomik 
potansiyelini konuşturuyor. Son zamanlarda 
su, gaz ve petrol kaynaklarının ortak kullanımı-
na odaklanan örgüt, dünya petrol rezervlerinin 
yaklaşık yüzde 25’ine, doğalgaz rezervlerinin 
ise yaklaşık yüzde 45’ine sahip. Birlik, üye 
ülkeler arasında serbest ticaret alanı oluştur-
mak ve ekonomik entegrasyon projelerini 
hayata geçirmeyi hedefliyor. Bu hedeflerin ger-
çekleşmesiyle örgütün 2020 yılında dünya 
ekonomisinin yüzde 30’unu içine alacak bir 
coğrafyaya hakim olacağı öngörülüyor. Avrupa 
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dünyanın nüfusu en çok olan ülkelerinden 
Pakistan ve Hindistan gibi gözlemci ülkeleri bünye-
sine dahil etmesi durumunda işbirliği örgütü dünya 
nüfusunun yarısını kapsayabilir. Birlik üyeleri aldık-
ları ortak kararlar ve birlikte düzenledikleri tatbikat-
larla askeri kanatlarını da canlı tutuyorlar. Diğer 
yandan ise dönemin Rusya ŞİÖ sekreteri Grigory 
Logninov’un söylediği gibi ŞİÖ’nün NATO gibi 
askeri bir blok olmadığının da altı çiziliyor. 
Birleşmiş Miletler (BM)’nin Güvenlik Konseyi’nin 
beş daimi temsilcisinin ikisinin örgütte yer alması 
ise uluslararası arenada ŞİÖ’nün elini güçlendiren 
faktörlerden bir tanesi. Yine örgütte yer alan nükle-
er güce sahip ülkelerin (Çin, Rusya, Hindistan, 
Pakistan, İran) yarısı ya üye statüsünde ya da göz-
lemci olarak birlik içerisinde bulunuyor. 

BİRLİĞİN GENİŞLEMESİNDE ORTAYA 
ÇIKABİLECEK SORUNLAR

Örgüt kısa sürede genişlemeye çok müsait olsa 
da birliğin genişlemesinin önünde bir çok engel 
bulunuyor. NATO karşıtı ve ABD karşıtı imajını kır-
mak isteyen birlik İran, Afganistan ve Pakistan gibi 
radikal ve batı karşıtı üyelerin katılımıyla daha mar-
jinal bir imaja bürünebilir. ŞİÖ dışında birçok birliğe 
üye ülkeler için bu marjinal imaj sorun teşkil edebi-
lir. Üyeler arasındaki sorunlar ise yine birliğin 
önündeki önemli engellerden bir tanesi. Gözlemci 
ülkeler arasında bulunan Hindistan ve Pakistan’ın 
henüz çözümlendiremedikleri sınır sorunu ve 
Hindistan-Çin rekabeti birliği ilerleyen yıllarda 
sorunlar yumağı haline getirebilir. 

ŞİMDİ NE OLACAK? 

Şangay İşbirliği Örgütü’nün bu dönemdeki faaliyet-
leri ses getirse de geleceğe dair akıllardaki sorula-
rın cevap bulması gerekiyor. ABD’nin AB ile ser-
best ticaret anlaşması imzalamasının gündeme 
gelmesi bile bu hararetin bir göstergesi. Fransa 
Dışişleri Bakanı Laurent Fabius’un Türkiye’nin AB 
üyelik müzakerelerinde 22. faslı açmak istediklerini 
söylemesi de Başbakan Erdoğan’ın Şangay çıkışı-
nın bir sonucu olarak yorumlanıyor. Türkiye bugün 
Sri Lanka, Belarus ile birlikte örgüt içinde diyalog 
ülkeleri kategorisi altında bulunuyor. Küresel eko-
nominin batıda yavaşlaması ve doğuya doğru kay-
ması Türkiye için birliğin iyi bir alternatif olduğu 
düşüncelerini doğuruyor. Diğer yandan bölgede 
Türk Cumhuriyetleri üzerindeki etkisini Erdoğan’ın 
liderliğinde artıran Türkiye, bölgede egemenlik kur-
mak isteyen Rusya içinde bir rekabet unsuru oluş-
turuyor. Birlik ülkelerinin başkanlarının Türkiye’nin 
üyeliğine dair yaptıkları olumlu açıklamalar önü-
müzdeki döneme dair merak unsurları olarak gün-
demdeki yerini koruyacak gibi görünüyor. 
Analiz: Can Gürsu

“TÜRKİYE’NİN ŞİÖ İLE 
İLİŞKİLERİNİ 
GELİŞTİRMESİNİN 
AB’Yİ TEDİRGİN 
ETMEMESİ 
GEREKİYOR”
Uluslararası Stratejik Araştırmalar 
Kurumu (USAK) Asya-Pasifik 
Araştırmaları Merkezi Başkanı Doç. 
Dr. Selçuk Çolakoğlu, Şangay İşbirliği 
Örgütü’nün bölgedeki etkinliğini ve 
Avrupa Birliği’ne alternatif olup ola-
mayacağını Bizden Haberler 
Dergisi’ne değerlendirdi. 

Şangay İşbirliği Örgütü’nün böl-
gedeki varlığını nasıl değerlendi-
riyorsunuz?
Şangay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) 1990’lı 
yıllarda Çin ve komşuları Kazakistan, 
Kırgızistan ve Tacikistan’ın sınır 
güvenliği geliştirme arayışları çerçe-
vesinde şekillendi. Rusya’nın da dahil 
olmasıyla 1996 yılında Şanghay 
Beşlisi adı altında Avrasya’da bir 
güvenlik örgütüne dönüştü. Bu 
dönemde Amerikan tek kutupluluğu-
na karşı çok kutuplu bir uluslararası 
düzene vurgu yapılıyordu. Çin ve 
Rusya’nın liderliğinde gelişen bu 
örgüt 2001 yılında Çin’le sınır olma-
yan Özbekistan’ın da katılımıyla daha 
gelişmiş bir güvenlik işbirliği örgütüne 
dönüştü. 11 Eylül sonrasında üye 

ülkeler, uluslararası terörist gruplarla 
mücadele etme adına ortak tatbi-
katlar gerçekleştirmeye başladılar.

Türkiye Şangay İşbirliği 
Örgütü’nün diyalog ortağı. Bunun 
Türkiye açısından avantajları 
neler? 
Diyalog ortaklığı gözlemci üyeliğin bir 
alt kademesidir. Gözlemci üyeler 
Afganistan, Moğolistan, Hindistan, 
Pakistan ve İran’dır. Türkiye 2012’deki 
zirvede Sri Lanka ve Beyaz Rusya ile 
beraber diyalog ortağı olmuştur. ŞİÖ 
ile ilişkilerin geliştirilmesini Türkiye’nin 
Asya’ya açılım stratejisinin bir çerçe-
vesi olarak değerlendirmek lazım. 
Türkiye ekonomik ve siyasi ilişkilerini 
çeşitlendirmek adına Soğuk Savaş 
sonrası süreçte Asyalı ülkeler ve 
örgütlerle ikili ve çok taraflı işbirliği 
geliştirmeye çalışıyor. Yine 2010 yılın-
da Türkiye Güneydoğu Asya ülkeleri-
nin bir örgütü olan ASEAN 
(Güneydoğu Asya Uluslar Birliği) ile de 
işbirliği anlaşması imzaladı. Türkiye bu 
sayede Asyalı ülkelerle ilişkilerini sade-
ce ikili düzeyde yürütmekle kalmayıp 
ŞİÖ ve ASEAN çerçevesinde daha 
kurumsal hale getirecektir. 

Şangay İşbirliği Örgütü ile ısınan 
ilişkiler Avrupa Birliği sürecini 
nasıl etkiler?
ŞİÖ örgütlenme kapasitesi ve 
entegrasyon boyutuyla AB’nin çok 
gerisinde kalmaktadır. Bu açıdan 
ŞİÖ’ye bölgesel işbirliği platformu 
diyebiliriz. Asya’da AB’ye ekonomik 
açıdan alternatif olabilecek tek 
örgüt ASEAN’dır. Ancak bu örgütün 
de siyasi işbirliği düzeyi AB’ye göre 
oldukça zayıf kalmaktadır. Ancak 
ŞİÖ ve ASEAN ile kurulan kurumsal 
ilişkiler Türkiye’nin AB üyelik süreci-
ni doğrudan etkilemez. Zaten AB 
de ASEAN ile Asya-Avrupa Zirvesi 
(ASEM) gerçekleştiriyor. Bu açıdan 
Türkiye’nin ASEM’e dahil olması, 
AB ile işbirliği halinde Asya’ya açıl-
masını da sağlayacaktır. AB ülkele-
rinin hem Rusya hem de Çin’le çok 
yakın siyasi ve ekonomik ilişkileri 
olduğu düşünülürse, Türkiye’nin 
ŞİÖ ile ilişkilerini geliştirmesinin 
AB’yi tedirgin etmemesi gerekiyor.



BİZ’DEN

bizi Aygaz ile çalışmaya yönelten şeyler: 
Aygaz’ın LPG sektörünün lideri olması, pro-
fesyonel ve kaliteli reklamları, üstün ürün ve 
hizmet anlayışı oldu. 

Aile üyeleri olarak benzer iş kollarında 
çalışıyorsunuz. Sizin otogaz bayiliğini 
seçmenizde etkili olan unsurlar neler? 
Ailenin diğer fertleri de akaryakıt sektöründe 
faaliyet gösteriyor. Sonuçta bir aile şirketiyiz 
ve her birimiz Antalya halkına hizmet sunu-
yoruz. Teknolojik yeni nesil araçların yakıt 
tüketiminde tasarruf aracı olarak LPG’yi ter-
cih etmeleri ve akaryakıt sektöründe LPG 
pazarının hızla büyümesi otogazı seçmemi-

“HİZMETTE SINIR TANIMIYORUZ” 
Kısa bir süre önce Aygaz Otogaz bayisi olan Ferhat Sezer, Aygaz ailesinin bir 

ferdi olarak gelecek için pek çok hedefi olduğunu söylüyor ve ekliyor: 
“Ekibimle önceliğimiz müşteri memnuniyetini sağlamak.” 
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Aygaz Otogaz Antalya 
Bayi Ferhat Sezer: “Aygaz 

ailesinin bir ferdi olmak 
bize gurur veriyor.” 

ründe uzun yıllardır faaliyet gösteren aile grup 
şirketinin bir parçasıyım. Antalya’nın Konyaaltı 
ilçesinde akaryakıt, inşaat, hafriyat ve sigorta-
cılık sektörlerinde halka hizmet ve müşteri 
memnuniyeti için çaba gösteriyoruz. 2012 
yılında Aygaz Otogaz ile tanıştım ve Koç 
Topluluğu’na katıldım. Antalya ilinde sadece 
otogaz satışı yapan tek Aygaz istasyonu 
olmamız bize gurur veriyor. 

Koç Topluluğu ve Aygaz’la tanışmanız 
nasıl oldu? Bu işbirliği nasıl doğdu?
Koç Topluluğu’nun ve Aygaz’ın halka hiz-
mette sınır tanımadığı herkes tarafından 
kabul edilen bir gerçek. Sezerler Grup olarak 

Kardeşleriyle birlikte Antalya’nın Konyaaltı 
ilçesinde inşaat, hafriyat, akaryakıt ve sigor-
tacılık sektörlerinde faaliyet gösteren Ferhat 
Sezer, 2012 yılında Aygaz Otogaz Bayisi 
oldu. Antalya’da sadece otogaz satışı yapan 
tek Aygaz istasyonunu kuran Sezer, 
Aygaz’ın en gözde istasyonları arasında zir-
veye ulaşmayı planladıklarını söylüyor.     

Aygaz Otogaz’ın en yeni bayilerinden 
birisiniz. Bize biraz kendinizden bahse-
der misiniz? 
1974 yılında Bitlis’te doğdum. Ancak yaşamı-
mı 1993 yılından itibaren Antalya’da sürdürü-
yorum. Üç çocuk babasıyım. Hizmet sektö-
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Bu dezavantajımızı avantaja çevirip, Aygaz’ın 
en gözde istasyonları arasında zirveye ulaş-
mayı planlıyoruz.

Aygaz’ın otogaz konusunda yürüttüğü 
bilinçlendirme kampanyasını nasıl 
değerlendiriyorsunuz?
Aygaz otogaz pazarında en büyük paya 
sahip. Bu sektörün lideri. Bu nedenle otogaz 
pazarının büyümesi için yaptığı bilinçlendirme 
kampanyasını çok faydalı buluyorum. 
Otogazın ekonomik, çevreci, güvenli ve yük-
sek performanslı oluşunun ön plana çıkarıldı-
ğı bu bilinçlendirme kampanyası sayesinde 
daha fazla kullanıcı otogaza yönlendiriliyor. 
İnsanların otogazın tehlikeli olduğuna dair 
düşünceleri de bilinçlendirme kampanyalarıy-
la ortadan kalkmaktadır.
 
Siz otogaz konusunda eksik bilgiye 
sahip kişilerle karşılaşıyor musunuz? 
Onlara otogazı nasıl anlatıyorsunuz?
Otogaz konusunda müşterilerimiz genellikle 
kulaktan dolma bilgilere sahip oluyorlar. Ben 
ve ekibim müşterilerimizi bilgilendirme konu-
sunda özen gösteriyoruz. Bu bağlamda oto-
gazın ekonomik ve çevreci bir ürün olduğu, 
montajı TSE belgesi olan dönüşümcülerde 
yapılan ve düzenli olarak kontrol edilen araç-
larda güvenliğin de üst seviyede olduğu 
anlatılmaktadır. Otogaza dönüşümü yapılan 
araçlarda Aygaz Otogaz’ın tercih edilmesi 
durumunda benzine göre performans kaybı 
yaşamayacakları da aktarılıyor.

zin en önemli unsuru oldu. Aygaz’ın bilinç-
lendirme harekâtının da bu süreci hızlan-
dırdığını ve sektöre katkısı olduğunu düşü-
nüyoruz.

Kaç kişilik bir ekibiniz var? Sizin ve eki-
binizin çalışma ilkelerinden bahseder 
misiniz? 
Biz 10 kişilik bir ekiple müşterilerimize hizmet 
veriyoruz. Ekip olarak sloganımız “Hizmette 
sınır yok.” Ekibimle yaptığım her toplantının 
en önemli gündem maddesi müşteri mem-
nuniyeti ve müşteriye daha iyi hizmet verebil-
mek için gerekli unsurların temini konusu 
oluyor. Müşterilerimizin istasyona girişinden 
çıkışına kadar birebir hizmet anlayışı bizim en 
önemli ilkelerimizden bir tanesi. 

Sizin için Aygaz ne ifade ediyor? Çok 
yeni bir işbirliğiniz var. Müşterileriniz bu 
işbirliği hakkında ne düşünüyor?
Benim için Aygaz, sektöründe güvenilir ve 
kaliteli hizmeti ifade ediyor. Evet, Aygaz’la 
işbirliğimiz oldukça yeni. Ancak bizim hedefi-
miz bu işbirliğinin uzun yıllar devam etmesi 
yönünde. Bizdeki bu değişimi fark eden 
müşterilerimiz yeni yüzümüzden oldukça 
memnun olduklarını belirtiyorlar. Bu mutlulu-
ğu gerçekleştirdiğimiz müşteri memnuniyeti 
anketlerinde de gözlemleyebiliyoruz. Aygaz’a 
geçişimizden sonra müşteri kitlemizde de 
olumlu yönde değişiklik oldu. 

Müşteri talebi ve memnuniyeti konusun-
da neler söylemek istersiniz? 
Müşteri odaklı bütün iş kollarında olduğu gibi 
içinde bulunduğumuz sektörde de memnu-
niyetin ön planda olması gerekiyor. Bunun 
bilincinde olan bir ekibiz ve memnuniyet 
bizim için her zaman satıştan önce gelir.

Otogaz alanında bir rekabet yaşanıyor. 
Aygaz bu rekabet ortamında, bir bayi 
olarak size ne gibi avantajlar sunuyor?
Aygaz’ın pazarda lider olması diğer firmalara 
oranla pastanın büyük bir dilimini oluşturma-
sını sağlıyor. Bu da rekabette bize avantaj 
sağlıyor. Gerek kampanyaları, gerek reklam 
politikası, gerek kalite anlayışı ve bayilerine 
sağladığı yeniliklerle otogaz alanında yaşa-
nan rekabette bizi hep bir adım önde tutu-
yor.  Bunun yanı sıra Aygaz’ın dönüşümcüler 
ile işbirliği içinde faaliyet göstermesi de fayda 
sağlıyor. 

İş dışında ilgilendiğiniz farklı alanlar var 
mı? Örneğin sosyal sorumluluk projelerin-
de yer alıyor musunuz? Koç Topluluğu’nun 

Bizim en önemli 
ilkelerimizden biri 

müşterilerimizin istasyona 
girişinden çıkışına kadar 

onlara birebir hizmet 
verebilmektir. 

sosyal sorumluluk projeleri hakkında ne 
düşünüyorsunuz?
İşten geri kalan zamanımı aileme ayırıyorum. 
Elbette çeşitli projelerde yer aldım. Koç 
Topluluğu’nun en yeni üyelerinden biri olarak 
sosyal sorumluluk projelerinin maddi ve 
manevi takipçisi olacağız. Bu yıl gerçekleşti-
rilen ‘Ülkem İçin Engel Tanımıyorum’ projesi-
nin çok faydalı ve duyarlı olduğunu düşünü-
yorum.

Gelecek hedefleriniz ve planlarınız neler?
Aygaz ailesinin üyelerinden biri olarak gele-
cekte satışlarımızı artırmayı ve müşteri odaklı 
çalışmalarımızı devam ettirmeyi planlıyoruz. 
Bunu gerçekleştirebilmek için de teknolojiyi 
daha sıkı takip etmemiz gerektiğinin bilincin-
deyiz. Bu anlamda Koç Topluluğu ve 
Aygaz’ın güven politikası altında çalışmaları-
mıza tüm hızımızla devam edeceğiz. Biz 
sadece LPG’li araçlara yönelik bir istasyonuz. 
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Vahşi doğanın en doğal ve en güzel hali Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı 
Mustafa V. Koç ve fotoğrafçı Süha Derbent’in birlikte hazırladığı  

“Yaşamın Ta Kendisi” sergisinde bir araya geliyor. Süha Derbent ile 2006 
yılından bu yana Afrika’ya seyahatler düzenleyen Mustafa V. Koç, Setur’un 
alternatif seyahat programı Sedventure’ın da bu seyahatler sonucu ortaya 

çıktığının altını çiziyor. 

MUSTAFA V. KOÇ “VAHŞİ DOĞA 
FOTOĞRAFÇILIĞI, İNSANIN DOĞA İLE BİRE 
BİR BÜTÜNLEŞTİĞİ BİR ATMOSFER.”

2006 yılından bu yana düzenli Afrika seyahatle-
ri yapan Mustafa V. Koç, 2010 yılında bu seya-
hatlerinde çektiği fotoğraflarla “Karşılaşmalar” 
sergisini açtı ve aynı isimde bir de kitap 
yayınladı. Süha Derbent ile Sedventure prog-
ramlarına katılan ve vahşi doğada fotoğraf 
çekme imkanı bulan kişilere ilham vermek 
istedikleri için bir araya geldiklerini vurgula-
yan Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı 

Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı 
Mustafa V. Koç ve Setur’un alternatif tur 
programı Sedventure’ın danışmanı ünlü 
fotoğrafçı Süha Derbent’in birlikte çıktıları 
Afrika seyahatleri boyunca çektikleri resimle-
rin sergilendiği "Yaşamın Ta Kendisi Fotoğraf 
Sergisi" 27 Şubat – 27 Mart 2013 tarihleri 
arasında İstanbul Atlı Spor Kulübü’nde tüm 
sanat severlerin beğenisine sunuluyor. 
Pazartesi günleri hariç haftanın her günü 11:00 
ve 19:00 saatleri arasında açık olan sergide, 
satılan fotoğrafların gelirleri Türkiye Aile Sağlığı 
ve Planlaması Vakfı’na bağışlanacak. 

Kapalı Gruplara 
Vahşi Yaşam 

Organizasyonları 
Bir arkadaş grubuna ya da ailelere özel 

olarak hazırlanan tur programlarına  
7 yaş üstü çocuklarla katılmak da 
mümkün. Bunun için Sedventure 

tarafından güvenli ortamlar ve kaliteli 
kamplar özel olarak seçiliyor. 

VAHŞI DOĞANIN EN GÜZEL KARELERI 
“YAŞAMIN TA KENDİSİ” 

SERGİSİNDE
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Mustafa V. Koç, “Afrika inanılmaz gizemli bir 
yer, vahşi doğa fotoğrafçılığı, insanın doğa ile 
bire bir bütünleştiği bir atmosfer” diyor.
 
“HAYVANLARIN YETENEKLERİNE VE 
DOĞANIN EŞSİZ DENGESİNE HAYRAN 
OLDUM”

Üniversiteye gittiği 1980’li yıllarda Mustafa V. 
Koç amatör şekilde fotoğrafçılık ile ilgilenme-
ye başlıyor. Önceleri bir merak olarak çıktığı 
bu yolda bugün çektiği fotoğraflar ile pek 
çok sanatseverin beğenisini kazanıyor. Doğal 
yaşam fotoğrafları konusunda açtığı ikinci 
sergisi ile bu alandaki başarısını ve fotoğrafın 
inceliklerini paylaşma fırsatı yakalıyor. 

2006 yılında ilk kez Afrika’ya giden  
Mustafa V. Koç, gördükleri karşısındaki hay-
ranlığını belirtiyor ve doğanın eşsiz güzelliğini, 
mükemmelliğini fotoğrafa yansıtabilmek için 
tamamen hayvanların yaşadığı ortama riayet 
edilip, disiplinli ve sabırlı bir şekilde fotoğraf-
ları çekmek gerektiğinin altını çiziyor. Her yıl 
düzenli olarak gerçekleştirdiği Afrika gezileri 
sırasında vahşi doğa fotoğrafçılığı konusunda 
deneyim kazanan Mustafa V. Koç, duyguları-
nı: “Vahşi doğa fotoğrafçılığında doğayla 
özdeşleşmek mantığı bana ciddi bir haz veri-
yor, vahşi doğa fotoğrafçılığı benim için 
adeta bir meditasyon” diyerek dile getiriyor. 
Süha Derbent ile çıktıkları son yolculukta 
vahşi doğadaki hayvanların mükemmellik 
derecesindeki yeteneklerine ve doğanın 
eşsiz dengesine hayran olduğunu belirten 
Mustafa V. Koç, çektiği her fotoğrafın içinde 
ayrı bir hikaye yer aldığını ve fotoğrafları ara-
sında seçim yapmakta bir hayli zorladığını 
belirtiyor. 

MUSTAFA V. KOÇ: “LEOPARI BULMAK VE 
DOĞRU ANI YAKALAMAK ÇOK ZOR”

Afrika yolculukları sırasında bugüne kadar 
Tanzanya, Kenya ve Botsvana’ya gittiğini 
belirten Mustafa V. Koç her fotoğrafta ayrı bir 
zorluk derecesi olduğunu, zorluk derecesine 
baktığında en zorlu çekimin Leopar olduğunu 
aktarıyor. Leoparın diğer avcıların aksine çok 
fazla ortalıkla dolaşmayan gizemli bir hayvan 
olduğuna değinen Mustafa V. Koç, “Leoparı 
bulmak ve doğru anı yakalamak gerçekten 
çok zor” diyor. Mustafa V. Koç fotoğraf 
çekerken en keyif aldığı karenin ise aslanların 
yavruları ve de zebra sürüsünün nehirden su 
içerken yakaladığı an olduğunu söylüyor.
 
SÜHA DERBENT: “VAHŞİ DOĞA GÜÇ, 
ESTETİK, LİDERLİK, İŞBİRLİĞİ, DENGE, 
RİSK YÖNETİMİ, STRATEJİ DEMEK”

Koç Topluluğu şirketlerinden Setur’un alterna-
tif turlar programı Sedventure’ın danışmanı 
Süha Derbent, bugüne kadar program kap-
samında vahşi doğada fotoğraf çekmek iste-
yen birçok isim ile bir araya geldi. Mustafa 
Koç ile gerçekleştirdikleri seyahatlerdeki 
fotoğrafları sergiliyor olmanın kendisi için çok 
anlamlı ve özel olduğunu anlatan Süha 
Derbent, “Yaşamın Ta Kendisi” sergisinin 
Mustafa V. Koç ile ilk ortak sergileri olduğu 
için duyduğu heyecanı dile getiriyor. Mustafa 
V. Koç’un Sedventure’ın kuruluşunda büyük 
destekler verdiğini dile getiren Derbent, bu 
serginin tüm doğaseverlere ilham ve cesaret 
vermesini dilediğini belirtiyor. Vahşi doğada 
fotoğraf çekmenin gizemi, yaşattığı keyif ve 
heyecanın başka bir yeri olduğuna değinen 
Derbent,  yaşadıkları duyguları aktarmak için 
açtıkları bu sergiye Mustafa V. Koç’un isim 
babalığı da yaptığının da altını çiziyor.

ÜSTÜN ÖZBEY: “VAHŞİ DOĞA SEYAHATLERİ 
DOĞANIN EN YALIN HALİNE DOKUNMANIZI 
SAĞLIYOR”

Setur Genel Müdürü Üstün Özbey, Sedventure 
programı ile bugüne kadar birçok kişiye özel, 
doğa ve fotoğraf seyahati düzenlediklerini belir-
tirken, “Yaptığımız seyahatlerin ardından pek 
çok katılımcılarımız sergi açtı ve bu sayı giderek 
artıyor” diyor. Üstün Özbey, Sedventure prog-
ramı ile vahşi yaşam fotoğrafçısı Süha Derbent 
ile modern zamanın temposundan bunalan 
günümüz insanını sıradanın dışına çıkarmak, 
hakiki olana, doğanın en yalın haline birlikte 
dokunabilmek, o çok özel anları sonsuz kılmak 
adına yola çıktıklarını söylüyor.

Mustafa V. Koç: 
“Hayvanların yeteneklerine 
ve doğanın eşsiz dengesine 

hayran oldum”

Mustafa V. Koç'un sergisini 
gezen iş adamlarının talebi 

doğrultusunda Setur, 
Sedventure markasını 

meydana getirdi.

Vahşi Doğada 
Sedventure

Setur’un yeni markası Sedventure tatil 
anlayışına farklı bir bakış açısı getiriyor. 
Klasik tatil anlayışına alternatif olarak 

kentlere, farklı kültürlere, doğaya ve 
vahşi yaşam alanlarına, kişilere özel 

programlarla fotoğraf ve seyahat keyfi 
yaşatan Setur bu alternatif yolculukları 

vahşi, doğa fotoğrafçısı Süha Derbent 
danışmanlığında yürütüyor. Sedventure 

gezileri Süha Derbent’in 
danışmanlığında Afrika’dan 

Antartika’ya, Tayland’dan Meksika’ya 
dünyanın dört köşesinde gidilmesi hayal 

edilen neresi varsa orada macera 
yaşatıyor. Kenya, Myanmar, Amalfi 
Kıyıları, Küba, Bhutan, Tanzanya, 

Galapagos, Namibya, Nepal gibi farklı 
coğrafyalara butik seyahatler 

düzenleniyor. Sedventure vahşi doğada 
kişiye veya küçük gruplara özel olarak 

organize edilebilen foto-safariler 
düzenleyerek hayal edilen yerlerde 

hayal edilen fotoğrafların çekilmesine 
olanak sağlıyor. Fotoğrafçılıkla hobi 

olarak ilgilenen herkese yönelik olan bu 
programda Süha Derbent 

danışmanlığında herkes kendi fotoğraf 
projesini oluşturabilir, kendisine 

fotografik hedefler koyabilir, 
fotoğraflarıyla sergi açabilirler. 
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Divan, çikolata konusundaki 
iddiasıyla müdavimleri 
tarafından tercih edilmeye 
devam ediyor.  

Cikolatanın  
Lezzet  Yolculugu
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Üretimi, hazırlanışı ve sunumuy-
la tamamen ayrı bir kültür olan 
çikolatanın en önemli adresle-
rinden Divan Pastanesi, dünya-
nın sayılı çikolata ve lokum mar-
kaları arasında yer alıyor. İsviçre 
kökenli çikolata tarifleri, özgün 
lezzetleri ve butik çikolatalarıyla 
farklı lezzetlere ev sahipliği 
yapan Divan’ın müdavimleri 
arasında Zülfü Livaneli, Yaşar 
Kemal gibi önemli isimler de 
bulunuyor. 1956 yılında kurulan 
Divan’ı vazgeçilmez yapan en 
önemli noktalardan biri kendine 
has çikolata tarifleri ve özel lez-
zetleri. Bu özel lezzetlerden biri 
de ‘üzümlü pralin’. Bu çikolata 
damakta bıraktığı farklı tadını, 
mevsiminde toplanan üzümlerin 
kanyakta bekletilmesinden ve 
yapım aşamasında kullanılan 
karışımlardan alıyor. Eşsiz lezzet 
üzümlü pralinin yaratıcısı ise 
İsviçre’de eğitim alan ve 50 yıl-
dır Divan’da çalışan Muhsin 
Çufaoğlu. Üzümlü pralini ilk kez  
20 yıl önce yapan Muhsin Usta, 
bu el yapımı özel tadın tüm 
aşamalarını ve detaylarını 
Bizden Haberler Dergisi için 
anlattı.

Divan Pastanesi, Türkiye'de pek 
uygulanmayan tekniklerle özgün 

lezzetler ortaya çıkarıyor. Bazıları 
tamamen el yapımı olan ve 

üretiminde makine kullanılmayan 
ürünlerin lezzeti Divan'ın özel 

reçetelerinde gizli.

Dünyanın eşsiz lezzetleri arasında bulunan çikolatanın 
Türkiye’deki en köklü adreslerinden Divan, butik pastanecilik 
anlayışıyla farklı tatlar sunmaya devam ediyor. Yalnızca Divan 

Pastanesi’nde bulunabilecek özel tatlar yarım asırlık bir ustanın 
ellerinden çıkınca daha da karşı konulmaz bir hal alıyor. Oldukça 
zahmetli bir sürecin ardından hazırlanan el yapımı çikolataların 

lezzeti ise ince detaylarda gizli.

ÜZÜM, KANYAK, ÇİKOLATA

Türkiye’de yalnızca Divan’da 
üretilen üzümlü pralin, dönem-
sel hazırlanan bir ürün. Divan’ın 
en gözde ürünleri arasında yer 
alan üzümlü pralinin yapımı da 
oldukça zahmetli. Üzüm mevsi-
mi olan Eylül ayından Nisan 
ayına kadar olan süreçte topla-
nan üzümler, yıkanıp temizlen-
dikten sonra, kanyak dolu 
kavanozlara dolduruluyor. 
Buzdolabında saklanılan üzüm-
lerin iki ay kanyak dolu kava-
nozlarda bekletilmesi gerekiyor. 
Sürenin sonra ermesinin ardın-
dan üzümler pralin yapımı için 
hazır hale geliyor.

İLK AŞAMADA FONDAN 
KULLANILIYOR

Yapımı oldukça zahmetli olan 
pralinin ilk aşamasında fondan 
kullanılıyor. Kanyakta bekletildi-
ği için tatları çok sert olan 
üzümler, alkolün etkisinin azal-
tılması, ürünün tadının yumuşa-
tılması ve pralinin kendine haz 
lezzetinin oluşması için teker 
teker şeker, glikoz ile su karışı-
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Üç Nesil Çikolata 
Ustası 
1948 doğumlu olan Muhsin Çufaoğlu, 16 
yaşındayken Divan’da çalışmaya başladı. 
Babasının da kendisi gibi Divan’da 
çalıştığını söyleyen Muhsin Çufaoğlu, 
“1962 yılından bu yana Divan’da 
çalışıyorum. Babamın vefatının 
ardından 1977’de onun görevini 
devraldım ve Çikolata Şefi olarak görev 
yapmaya başladım. O gün bugündür 
çikolata yapıyorum” diyor. İsviçre’de 
Confiserie Sprungel ve Confiserie 
Wütrich, Belçika’da Confiserie Honold 
ve Chocolate Academy’de mesleki 
eğitimler alan Çufaoğlu, burada edindiği 
bilgilerle hazırladığı özel reçetelerin 
çoğunun Divan’dan başka bir yerde 
bulunamayacağının altını çiziyor.

Tadı ayrıntılarda gizli
Divan’ın lezzet farkının özel 
karışımlarında ve kalitesinde olduğunu 
vurgulayan Muhsin Usta, “Üç kuşaktır 
burada çalışıyoruz. Ailemiz ile burası 
arasında çok özel bir bağ var” diyor.

mından oluşan fondana batırılıyor. 
Fondan ile kaplanan üzüm taneleri, 5 
dakika gibi kısa süreliğine donmaları 
için bekletiliyor. Üzümler daha sonra 
Divan’ın özel reçetesiyle Belçika’da 
üretilen çikolata ile kaplanıp, donmala-
rı için tekrar bekletiliyor.

HER AŞAMASINDA AYRI BİR TAT

Yapım aşaması fındık, pudra şekerinin 
karışımından meydana gelen pralinin, 
çikolata ile karıştırılmasıyla devam edi-
yor. Özgün lezzetinin oluşması için 

üzüm taneleri pralin ile kaplanıyor. 

SIRA PUDRA ŞEKERİNDE

Son olarak da pralinle kaplanmış üzüm 
taneleri pudra şekerine batırılıyor. Bu 
işlemler ürünün tamamen alkolden arın-
ması ve özgün lezzetinin oluşması için 
yapılıyor. Yapım aşaması tamamlanan 
üzümlü pralinin, müdavimlerine sunulma-
sı için 15 dakika daha bekletilmesi gere-
kiyor. Son olarak da kağıt kapsüllerin 
içerisine yerleştirilen pralinler müşterilerin 
beğenisine sunuluyor.

1 Üzümler, pralinin ilk aşaması için teker teker 
fondana batırılıyor. 

3 Üzümler pralin ve sütlü çikolata karışımıyla 
kaplanıyor. 

5 Pralinler lezzetinin oturması için kısa 
süreliğine bekletiliyor. 

2 Ürüne adını veren pralin, Divan'ın özel 
reçetesiyle hazırlanan sütlü çikolata ile 

karıştırılıyor. 

4 Çikolata ve pralin karışımıyla kaplanan 
üzümler pudra şekerine batırılıyor. 

6 Kağıt kapsüllere yerleştirilen pralinler daha 
sonra servis ediliyor. 

Divan çikolataları yıllardır  
aynı ustanın elinden müşterilerine 
sunuluyor. Usta Muhsin Çufaoğlu, 
çikolataya olan ilk günkü tutkusunu 
yarım asırdır devam ettirerek hâlâ 
Divan'da Çikolata Şefliği yapıyor.
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TARİHİN EN MASUM TANIKLARI  
OYUNCAKLAR

Victoria dönemine ait bebekler, tahtadan şövalyeler ve kurşun askerler her ne 
kadar çocukları eğlendirmek için yapılsa da üretildiği dönemin izlerini taşıyor. 

Tarihin en masum tanıkları olarak her dönem karşımıza çıkan oyuncaklar, 
dünyanın dört bir yanındaki oyuncak müzelerinde sergilenerek,  

tarihin kapılarını aralıyor.

Üretildiği dönemi, hem bir çocuğun hem de 
bir yetişkinin gözünden yansıtan oyuncaklar, 
sayılı oyuncak müzelerinin en değerli parçaları 
arasında yer alıyor. 17. yüzyıla ait tahtadan 
arabalar, sahip olduğu aile tarafından 250 yıl 
saklandıktan sonra müzeye bağışlanan 1725 
yılında yapılmış “Kraliçe Anne Bebeği” gibi 
özel parçalar, kilden, kuru meyvelerden yapı-
lan bebekler, uçurtma ya da gemiler, eğlen-
cenin ötesinde, dönemin yetişkin yaşam tarzı 
hakkında önemli bilgiler veriyor. Bu kapsam-
da günümüzde neredeyse her ülkede bir 

veya birden fazla oyuncak müzesi bulunuyor. 
Oyuncak sanayisinin doğduğu ülke olan 
İngiltere, yalnızca bu özelliği nedeniyle bile 
oyuncak müzeleri kapsamında en şanslı 
ülkeler arasında yer alıyor. Rusya’daki 
Sanat Eğitimi Müzesi’nde de 18. ve 20. 
yüzyıla ait 40 bin özel parça sergileniyor. 
Türkiye’deki ilk oyuncak müzesinin en eski 
parçasını ise 1890’lı yıllarda yurt dışında 
üretilmiş oyuncaklar oluşturuyor. İşte 
Türkiye ve dünyadan oyuncak müzelerine 
birkaç örnek.

Türkiye’nin ilk oyuncak 
müzesi olan  

Ankara Üniversitesi Eğitim 
Bilimleri Fakültesi Oyuncak 

Müzesi’nin  Türk yapımı  
en eski parçalarını teneke 

oyuncaklar oluşturuyor.
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İzmir Konak Ümran Baradan Oyun ve 
Oyuncak Müzesi şehrin butik müzecilik anla-
yışının ilk örnekleri arasında yer alıyor. Ünlü 
seramik sanatçısı Ümran Baradan’ın dünya-
nın çeşitli ülkelerinden topladığı oyuncaklar 
ile yetenekli çocukların yaptığı eserlerin bir 
arada bulunduğu müze 2004 yılında açıldı. 
Sunay Akın’ın danışmanlığıyla 2010 yılında 
yenilenen müzede, 1850’li yıllardan 
1970’lere kadar teneke, tahta, kâğıt ve plas-
tik malzemelerden üretilmiş dünya tarihinin 
en önemli oyuncakları yer alıyor. Müzede, 
‘Şirinler’, ‘Keloğlan’ ve ‘Pinokyo’ gibi kurgu-
sal kahramanların heykelleri de sergileniyor. 

RAHMI M. KOÇ MÜZESI DE  
HIÇ BÜYÜMEYENLERI 
BEKLIYOR
Rahmi M. Koç Müzesi’nde çocuklar için düzenlenen oyun atölyelerinin 
yanı sıra büyük-küçük herkes için özel koleksiyonlara yer veriliyor.  
‘Fire King’ Lokomotif Modeli, Aveling & Porter Buharlı Silindir Modeli, 
Üç Genleşmeli Gemi Makinesi Modeli, TS Savarona Modeli, Oyuncak 
Sandal, Teneke Oyuncak Otomobil ve Marklin Tren Seti gibi aralarında 
1800’lü yıllara ait oyuncak ve modellerin bulunduğu koleksiyon Rahmi 
M. Koç Müzesi’nde ziyaretçilerini bekliyor.

IZMIR KONAK ÜMRAN BARADAN 
OYUN VE OYUNCAK MÜZESI

ISTANBUL OYUNCAK MÜZESI
İstanbul Oyuncak Müzesi şair ve yazar Sunay Akın tarafından, 
ailesinden kalma Göztepe’deki köşkte 2005 yılında açıldı. Müzenin en 
eski oyuncağını 1817 yılı Fransa yapımı oyuncak bir keman oluşturuyor. 
1820 yılında Amerika’da yapılan oyuncak bebek, yine aynı ülkeden 
1860 yılına ait misketler, Almanya’da yapılan 100 yaşındaki teneke 
oyuncaklar ve porselen bebekler de müzenin dikkat çeken parçaları 
arasında yer alıyor. Beş kattan oluşan müzede konferans salonunun 
bulunduğu en alt kat, ziyaretçilerine bir deniz altı atmosferi sunuyor. 

Türkiye’nin ilk oyuncak müzesi, 1990 
yılında Prof. Dr. Bekir Onur tarafından 
Ankara’da kuruldu. Türkiye’nin çeşitli 
arkeoloji müzelerinde bulunan oyuncak-
ların belgelenmesi, kanıtlarının çıkarıl-
ması ve yeniden üretilmeleri gibi konu-
larda çalışmalara yoğunlaşan Prof. Dr. 
Onur, söz konusu araştırmaları kapsa-
mında da Türk müzecilik tarihinde bir 
ilke imza attı. Müzenin en dikkat çeken 
parçalarını 1938’de üretilen ilk fabrikas-
yon Türk oyuncakları, 1933 yılına ait 
Türk teneke oyuncaklar ve Türk oyun-
cak bebek sanayinin en eski örnekleri 
arasında bulunan 1960’lı yıllara ait par-
çalar oluşturuyor. Müzenin en eski par-
çaları ise 1890’lı yıllarda üretilmiş 
yabancı oyuncaklar.

ANKARA ÜNIVERSITESI 
EĞITIM BILIMLERI 
FAKÜLTESI OYUNCAK 
MÜZESI
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BÜYÜLEYICI 
DÜNYA BEBEKLERI 
MÜZESI 
Amerika Birleşik Devletleri’nde 
bulunan oyuncak müzeleri arasın-
da Büyüleyici Dünya Bebekleri 
Müzesi önemli bir yere sahip. 
Oyuncak bebek koleksiyonculuğu-
nun hobiler arasında ilk sıralarda 
yer aldığı ülkede, ‘Barbie’ bebekleri 
ailesinde 1959’dan bu yana 450 
milyondan fazla bebek üretildiği 
biliniyor. Söz konusu müzede ise 
porselen, çini, tahta, kumaş, mısır 
kabuğu, kuru meyve, kil, teneke, 
pirinç, fındık, sebze, taş, deniz 
kabuğu, sünger gibi yaklaşık 50 
çeşit malzemeden yapılmış oyun-
cak bebekler bulunuyor. 

LILLIPUT ANTIK 
BEBEK VE 
OYUNCAK MÜZESI
İngiltere, oyuncak sanayisinin doğ-
duğu ülke olma özelliğinin yanı sıra 
pek çok oyuncak müzesine de ev 
sahipliği yapıyor. Lilliput Antik Bebek 
ve Oyuncak Müzesi’nde 1725 yılında 
yapılmış “Kraliçe Anne Bebeği”, 
1825 yılına ait tahtadan yapılmış 
işportacı bebek gibi çok özel parça-
lar sergileniyor. 

EXPLORA ÇOCUK 
MÜZESI
İtalya’daki Explora Çocuk Müzesi ülkenin 
tek oyuncak müzesi konumunda. Yaklaşık 
500 parçanın bulunduğu müze, dünyanın 
dört bir tarafında üretilen oyuncaklarıyla 
dikkat çekiyor. Bu oyuncaklar arasında 
1700 ve 1800’lü yıllar arasında yapılmış 
boyalı tahta ve 35 cm boyundaki şövalye-
ler, 1835’te yapılan palyaçolar, 1800’lerin 
sonlarında yapılmış kurşun ve boyalı tene-
keden fayton arabalar, 1885’te yapılmış 
50-70 cm boylarında itfaiye arabaları, tek-
neler, tahta arabalar, uçaklar, motosikletler 
ve gemiler bulunuyor.

NÜRNBERG OYUNCAK 
MÜZESI
Almanya’daki Nürnberg Oyuncak 
Müzesi’nin bulunduğu bina, tarihsel özelliği 
nedeniyle içindeki değerli parçalar kadar 
beğeni topluyor. “İnsanlığın kültür faaliyeti 
oyunla başlar, dolayısıyla oyuncaklar tarihsel 
ve kültürel değerlerdir” düşüncesiyle kurulan 
müzenin binası 1600’lü yıllara ait. 1880 yılın-
da oyuncak dükkanı olarak kullanılan yapı, 
1971 yılından itibaren ise bu müzeye ev 
sahipliği yapıyor. En eski parçasını 17. yüz-
yıldan kalma bebek evinin oluşturduğu 
müzede, 18. ve 19. yüzyıldan kalma oyun-
cak mutfaklar, 1903 yılına ait oyuncak tren-
ler gibi özel parçalar da bulunuyor.

SANAT EĞITIMI 
MÜZESI
Rusya’daki Sanat Eğitimi Müzesi’nde 
40 bin parça bulunuyor. 18. ve 20. 
yüzyıl Rus ve Avrupa oyuncaklarının 
sergilendiği müzede, 1870’li yıllara ait 
Fransız yapımı, müzikli ‘Koket kız’,  
19. yüzyıla ait yine Fransız yapımı 
‘Maymunların Konseri’, 19. yüzyıl 
Almanya yapımı ‘Ortaçağ Savaşçıları’ 
ve 18. yüzyıla ait ‘Alman Halk 
Oyuncakları’ isimli parçalar yer alıyor.

FRANSA POISSY 
OYUNCAK MÜZESI
Fransa Poissy Oyuncak Müzesi de sergi-
lediği değerli parçalar ve 14. yüzyıldan 
kalma tarihi binasıyla hem Fransız mima-
risinin hem de kültürünün izlerini taşıyor. 
1976 yılında açılan müzede, 19. ve 20. 
yüzyıla ait oyuncaklar sergileniyor. 
Müzenin özel parçaları arasında 1880 yılı-
na ait Jurmeau bebeği, deri ve tahtadan 
yapılmış 1830 ve 1940 yıllarına ait oyun-
caklar, 1850-1880 tarihleri arasında 
yapılmış Japon bebekleri ve 1923-1932 
tarihleri arasında üretilen mekanik araba-
lar yer alıyor.
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