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eni y›la yaklafl›rken y›ll›k hedeflerine
do¤ru h›zla yol alan Topluluk flirketleri-

miz, yo¤un bir çal›flma temposuyla Kas›m ay›n›
da geride b›rakt›lar. Kas›m ay› Koç Holding

aç›s›ndan da önemli bir ayd›. 20 Kas›m 1963’te
Vehbi Koç taraf›ndan kurulan Koç Holding,
40 yafl›na bast›. Vehbi Bey’in holdingin ilk top-
lant›s›nda yapm›fl oldu¤u tarihi konuflmay› ve
tam 40 y›l sonra Koç Holding Yönetim Kurulu
Baflkan› Mustafa V. Koç’un sorular›m›za verdi-
¤i yan›tlar› sayfalar›m›zda bulabilirsiniz.
Koç Holding yönetimindeki organizasyon, üst
yönetimdeki 60 yafl uygulamas› nedeniyle yeni-
den yap›land›r›ld›. Dayan›kl› Tüketim Grubu
Baflkan›m›z Cengiz Solako¤lu, Fiat Grubu
Baflkan›m›z Ayd›n ‹. Çubukçu, Stratejik Plan-
lama ve ‹nsan Kaynaklar› Baflkan›m›z Mehmet

Ali Berkman ve Denetim ve Mali Grup Baflka-
n›m›z Nadir Özflahin, 31 Aral›k 2003 tarihin-
de hizmet bayra¤›n› devredecekler. Toplulu¤u-
muza uzun y›llar baflar›l› hizmetleriyle büyük
katk›lar sa¤layan, 4 de¤erli baflkan›m›za sa¤l›k
ve mutluluk dileriz. Göreve yeni gelecek olan
isimler ise arkalar›ndaki 55 bin Koç Toplulu¤u
çal›flan›n›n gücünü hissedecekler. Nöbet de¤i-
flimiyle birlikte 1 Ocak 2004 tarihinden itiba-
ren geçerli olacak yeni organizasyonla ilgili bil-
gileri de sizinle paylaflmak isterim:
• Turizm ve ‹nflaat Grubu ikiye ayr›larak, tu-
rizm flirketleri Tüketim Grubu Baflkanl›¤›’na,
inflaat flirketleri Dayan›kl› Tüketim Grubu Bafl-
kanl›¤›’na ba¤lan›yor.
• Bu de¤ifliklikle birlikte Dayan›kl› Tüketim
Grubu Baflkanl›¤›’n›n ad› Dayan›kl› Tüketim ve
‹nflaat Grubu Baflkanl›¤›, Tüketim Grubu Bafl-
kanl›¤›’n›n ad› da Tüketim ve Turizm Grubu
Baflkanl›¤› olarak de¤ifltiriliyor. Dayan›kl› Tü-
ketim ve ‹nflaat Grubu Baflkanl›¤›’n› Dr. Bülent

Bulgurlu, Tüketim ve Turizm Grubu Baflkanl›-

¤›’n› da Hasan Y›lmaz yürütecek.
• Denetim ve Mali Grup Baflkanl›¤› Denetim
Grubu Baflkanl›¤› olarak yeniden yap›lan›yor;
denetim ve vergi d›fl›nda kalan fonksiyonlar Fi-
nansman Grubu Baflkanl›¤›’na ve Denetim Gru-
bu Baflkanl›¤› da Koç Holding Yönetim Kurulu
Baflkanl›¤›’na ba¤land›. Denetim Grubu Bafl-
kanl›¤›’na Ali Tar›k Uzun atand›.
• Fiat Grubu Baflkanl¤›’na ba¤l› bulunan Tofafl
Afi, do¤rudan CEO’ya, di¤er grup flirketleri ise
Yan Sanayi ve Di¤er Otomotiv Grubu Baflkanl›-
¤›’na ba¤land›.
Yeni görev ve sorumluluklar üstlenen arkadafl-
lar›m›za baflar›lar dilerim.

Uluslararas› Platformda
30 Y›ll›k Bir Baflar› Öyküsü
Mustafa V. Koç’un deyimiyle “global pazarda
hizmet veren bir finansman akrobat›” olmas›n›
diledi¤imiz Kofisa’n›n Cenevre’de kutlad›¤› 30.
kurulufl y›ldönümüyle ilgili haberimizi, dünya
ticaret politikalar›na yön veren zirvelerle tan›d›-
¤›m›z bir kent olan Cenevre’yi merce¤imizin al-
t›na alarak oluflturduk.

Ulusumuzun Bafl› Sa¤olsun
Geçti¤imiz günlerde ‹stanbul’da çeflitli yerlere
düzenlenen bombal› sald›r›lar, tüm vatandaflla-
r›m›z› derinden üzdü. Bu menfur olayda Top-
lulu¤umuzun bir çal›flan›n› kaybetmenin derin
üzüntüsünü yafl›yoruz. 15 Kas›m’da meydana
gelen patlamada hayat›n› kaybeden Koçbank
Nuruosmaniye fiubesi Krediler Müdürü Ah-

met Özdo¤an ve efli Berta Özdo¤an’›n flahs›n-
da yitirdi¤imiz tüm vatandafllar›m›z›n yak›nla-
r›na sab›r dileriz. Hepimizin bafl› sa¤olsun.
Hasan Bengü

Koç Holding Kurumsal ‹letiflim ve 

D›fl ‹liflkiler Baflkan›

Y
‹ ç i n d e k i l e r

Koç Holding’de 
Yeniden Yap›lanma



Bu y›l Koç Holding’in kuruluflunun 40. y›ldönümü. Bundan 40 y›l
önce, 20 Kas›m 1963’te Vehbi Koç taraf›ndan kurulan 
Koç Holding, kurumsallaflma yolunda at›lan çok önemli bir ad›md›. 
Vehbi Koç, flirketler daha fazla büyümeden temelini
sa¤lamlaflt›rmak, flirketlerin birbiriyle ba¤lant›s›n› güçlendirmek,
modern yönetim prensipleriyle yönetilmelerini ve en önemlisi
sürekliliklerini sa¤lamak istiyordu. Afla¤›da Vehbi Koç’un, 
24 fiubat 1964 tarihinde yap›lan Koç Holding Birinci Umum
Toplant›s›’nda yapt›¤› konuflman›n tamam›n› sunuyoruz

24 fiubat 1964’te 
Koç Holding Birinci

Umum Toplant›s›’nda
yapt›¤› konuflmada 

Koç Holding’in kurulufl
sürecini anlatan 
Vehbi Koç, flöyle

demiflti: “Koç Holding’i 
kurman›n, müesseseyi

flahs›mla kaim olmaktan 
ç›karman›n en do¤ru 
yol olaca¤› kanaatine

vard›m” 

Türk Sanayiinin 
Gerçek Kilometre Tafl›

Koç
Holding Yafl›nda40
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uhterem Hissedarlar;
Bugün 24 fiubat Pazartesi saat 15.00’d›r.
Burada 12 Aral›k 1963 tarihinde Resmi
Gazete’de ilân edilen, y›lbafl›na kadar 20
günlük bir tarihi olan Koç Holding flirketi-

mizin normal umumi heyeti olarak toplanm›fl bulunuyo-
ruz. Bu vesile ile huzurunuza bir konuflma yapmak üzere
ç›km›fl bulunuyorum.
Ticari hayat›m›n en mühim saatlerini yafl›yorum.
1916 senesi sonbahar›nda Koçzade Mustafa Rahmi olarak
Ankara’da Karao¤lan Çarfl›s›’nda, evimizin alt›nda, 120 lira
sermaye ile bakkaliye eflyas› satmak üzere babam›n nam›na
bafllad›k. Bu dükkân, seneler geçtikçe ifltigal mevzuunu de-
¤ifltirerek, 1926 senesinde bu ifli yapabilece¤ime inanan mer-
hum pederim taraf›ndan nam›ma çevrildi. Ticaret Odas›’na
tescil edildi ve Koçzade Ahmet Vehbi olarak ifle baflland›.
Her sene biraz daha ileri giden iflimi bir anonim flirket yap-
maya karar verdim. Mütehass›s arkadafllarla istiflare ederek
firmay› üzerime ald›ktan 11 sene sonra yani 1937
Temmuz’unda Koç Ticaret Anonim fiirke-
ti’ni kurduk. Faaliyete geçen flirketi-
miz k›ymetli mesai arkadafllar›m›n
yard›m› ile her sene biraz daha
ileri gitti. Ayn› zamanda ka-
zand›¤›m bu paralarla ano-
nim ve limited flirketler
kurduk.
Bir taraftan çal›fl›yor, di¤er
taraftan iç ve d›fl memle-
ketlerde benden evvel ku-
rulmufl firmalar›n durum-
lar›n› tetkik ediyordum.
Türkiye’de benden evvel ve
benim zaman›mda kurulmufl
birçok firmalar, bu arada Ab-
durrahman Naci Demira¤, Bekir
Kara, Avunduk, Ali Albayrak gibi mü-
esseseler kurucular›n›n ölümünden sonra
y›k›l›p gitmifllerdir.
Avrupa’n›n büyük firmalar›n›n uzun seneler nas›l ayakta
durduklar›n› tetkik ettim. Müesseseyi flahs›mla kaim olmak-
tan ç›karman›n en do¤ru yol olaca¤› kanaatine vard›m.
1948’den itibaren mali ve hukuki kanunlar›m›z› tetkik ettir-
dim. Çift Stopaj, bir holding kurulmas›na; holdingi içerisine
alan bir vak›f ise Medeni Kanunumuza uymad›¤›ndan y›llar-
ca hususi bir kanun ç›kar›lmas› için u¤raflt›k, muvaffak ola-
mad›k. En nihayet 1961 senesinde Çift Stopaj’›n kalkmas›y-
la holdingi kurmak teflebbüsünü h›zland›rd›k ve kurduk.
Düflündü¤ümüz vakf› ancak hususi bir kanun ç›kt›¤› takdir-
de kurabilece¤iz. Bu ç›k›ncaya kadar da flahs›ma ait holding
hisselerinden 5 milyon liral›k hisse senedi vermek suretiyle,
bunlar›n gelirleri ile hay›r ifllerine devam edilecektir.
Holdingi kurmaktaki maksatlar›m›zdan en mühimleri:
• Ölümümden sonra bu kadar emekle meydana gelen bir
teflkilat› yaflatmak,

• Bugün çal›flanlara, yar›n çal›flacaklara hisse senetleri sat-
mak suretiyle müesseseye ba¤lamak,
• Holding içinde sosyal hususlara ehemmiyet vererek iflten
ayr›lanlar›n istikballerini temin etmektir.
fiahsen bu Holdingi kurmakla çok meflguldüm. Bugün flu bi-
nada 48 kiflilik kurucu ortaklardan teflekkül eden umumi
heyetin yar›n binlerce azas› olacakt›r. Koç Holding çok iler-
leyecek, Türkiye’nin en büyük hususi sektörünü temsil eden
bir müessese olacak, memlekete faydal› oldu¤unu gören
halk ve hükümet Koç Holding’i tutacak, bunlardan daha
mühimi, bizden sonra geleceklere örnek olacak ve birçok
holdingler kurulacak, bu memleket ileri gidecektir.
‹flte dünya çap›nda Siemens müessesesinin ilk bafllad›¤› se-
nenin bilançosu. O da bizim gibi o günün devrine göre ufak
bir sermaye ile ifle bafllam›flt›r. Biz de ufak bir sermaye ile ifle
bafllad›k; biz de ileri gidece¤iz. Holdingin kuruluflunda bir-
kaç arkadafl müstesna büyük ekseriyet bana müzahir olmufl-
lard›r. Kendilerine teflekkür ederim.

‹nsanlar fani. Ben de bir gün flu veya bu flekilde
bu iflin bafl›ndan ayr›laca¤›m. Bilhassa ku-

ruluflundan on seneye kadar geçecek
müddet zarf›nda han›m›ma, ço-

cuklar›ma, damatlar›ma ve o
günkü idareci arkadafllar›ma

çok mühim vazifeler düfl-
mektedir. Ben 17 yafl›m-
dan itibaren, 46 sene ge-
celi gündüzlü çal›flt›m,
bu hale getirdim. fiimdi
sizlere teslim ediyorum.
E¤er bizlerin, benim ile-

lebet huzur içinde kalma-
m›z› istiyorsan›z bu mües-

seseyi devam ettirirsiniz.
Ufak tefek kaprisler u¤runa bu

müessese y›k›lmas›n. fiahsi dü-
flüncelere, kaprislere kap›larak bece-

riksiz, kabiliyetsiz adamlar› iflbafl›na getir-
meyiniz. Bütün flirketler kabiliyetli insanlar›n

omuzlar›nda yükselmektedir. Bugün çal›flt›¤›m›z Ford, Si-
emens, General Electric gibi müesseseler en büyük misaldir.
Bu gibi müesseselerin gittikleri yoldan gidiniz.
1954 senesinde Yalova toplant›s›ndaki fikirlerimi ancak on
senede tahakkuk ettirebildim. Buna da flükür. fiirket bünye-
sinde yap›lmas› icap eden daha çok ifl vard›r. Bunlar› da bir
an evvel tahakkuk ettirmek hepimizin vazifesidir.
Holdingin kurulmas›nda Genel Koordinatörümüz say›n
Hulki Alisbah baflta olmak üzere, baylar ‹sak Eskinazi,
Ayd›n Ah›ska ve bayan Filiz Ofluo¤lu’nun büyük gayret-
leri olmufltur. Bu arkadafllar›ma huzurlar›n›zda teflekkür et-
meyi bir borç bilirim. 
E¤er müsaade buyurulursa bu konuflmam›n ve al›nan foto¤-
raflar›n Holding’in bu tarihi gününde zapta geçmesi için
umumi heyetinizin karar almas›n› teklif ediyorum. Hepinize
sevgi ve sayg›lar›m› sunarak sözlerime son veriyorum.
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oç Holding’in kurulufl dönemini,

40 y›l önceki yap›lanmay› günü-

müzden bakarak nas›l de¤erlendir-

meliyiz? Vehbi Koç, 1963 y›l›nda

Türkiye’de ilk kez bir holdingin kurulufluna ön

ayak olarak büyük bir öngörüyü ortaya koymufl-

tu. Bu ileri görüfllülü¤ü nas›l yorumluyorsunuz?

1963 y›l›ndaki holdingleflmeyi ülkemiz ekonomisi
ve Koç Toplulu¤u aç›s›ndan bir dönüm noktas›
olarak görmek gerekir. 1926’dan bu yana var olan
Koç Toplulu¤u, “Türkiye’nin ilk holdingi” olarak
kuruldu¤unda, özel sektörümüzün uluslararas›
standartlarda rekabet gücünün yok denecek kadar
az oldu¤unu unutmamal›y›z. 
Samimi olmak gerekirse, holdingleflmek 40 y›l ön-
ce Türkiye için çok ileri bir ad›md›. Bu ad›m›n at›l-
mas›n› o günün koflullar› içinde de¤erlendirdirdi¤i-
mizde “Koç Holding örnek olacak ve bu memleket
ileri gidecek” diyen rahmetli Vehbi Koç’un konuya
odaklan›fl›, içtenlikli ›srar›, yarat›c›l›¤› ve disiplini
daha iyi anlafl›labiliyor. 

Koç Holding’in bundan 40 y›l
önce kurulmas›yla tohumlar›
at›lan baflar›, “disiplin ve yara-
t›c›l›k” kavramlar›n›n bulufl-
mas›yla ortaya ç›km›flt›r. Top-
lulu¤umuzun bu 40 y›lda
ulaflt›¤› nokta ise, bu baflar›n›n
iddial› olunan sektörlerde
odaklanarak yo¤unlaflt›r›lma-
s›yla mümkün k›l›nm›flt›r.
Geçmifl 40 y›ldaki baflar›m›z
gelecekteki 40 y›lda yaflayaca-
¤›m›z baflar›lar›n teminat› ol-
mufltur. Koç Holding’in 40 y›l-
l›k öyküsü, bugün önümüze
koydu¤umuz dünyan›n büyük
flirketleri aras›nda yer alma he-
define elveriflli bir altyap›n›n
haz›rl›¤›d›r.

• O dönemde at›lan böyle bir

ad›m Türk ekonomisi ad›na

nas›l bir sonuç ortaya koydu?

O dönemde, holdingleflmenin tüm ekonomik, sos-
yal ve idari yönleri ile anlafl›lm›fl oldu¤unu söyle-
mek pek do¤ru olmaz. Holdingleflme sürecinde
Türkiye’de bir ilki gerçeklefltiren Koç Holding, yal-
n›z ekonomik yap›lanma aç›s›ndan de¤il, bürokra-
tik engellerin afl›lmas› ve kurumsallaflma sürecinin
ilk kilometre tafl› olmas› itibar› ile Türk sanayiinde-
ki ayr›cal›kl› ve özgün yerini koruyacakt›r. 

• Holding’in kuruluflundan 40 y›l sonra; bugün

gelinen noktay› nas›l de¤erlendirdi¤inizi ve ge-

lecekle ilgili düflüncelerinizi ö¤renebilir miyiz?

Gelenekten ald›¤› gücü, gelece¤e tafl›yan Toplulu-
¤umuz, bugün bilgiyi an›nda paylaflabilen ve küre-
selleflen bir dünya pazar›nda söz sahibi olmak için
iddial› oldu¤u sektörlere odaklanan bir güç olmay›
hedeflemektedir. “En güvenilir ve tüketiciye en ya-
k›n Topluluk olma” sözümüzü bundan sonra da
tutaca¤›z. 
Bildi¤iniz gibi geçti¤imiz y›llarda gelifltirdi¤imiz
stratejik plan, gelirlerimizin önemli bir bölümünün
Türkiye d›fl›ndan elde edilmesini öngörüyor. Geç-
ti¤imiz iki y›lda bu karar›m›z do¤rultusunda
önemli ad›mlar att›k. Yurt d›fl› gelirlerimizi 2002
y›l›nda %46, 2003 y›l›nda da %31 art›rd›k. ‹hracat
bizim için bundan sonra da esas olacakt›r. Bir yan-
dan yurtiçi pazarda rekabetçi avantaj›m›z› sürdü-
rürken di¤er yandan da uluslararas› faaliyetlerle
döviz gelirlerimizi art›rmaya devam edece¤iz. 40
y›l içinde geldi¤imiz noktay› özetleyebildi¤imi sa-
n›yorum.
Koç Holding’in 40 y›l boyunca daima ilerici, örnek
ve lider bir kurum olmas›nda, kamuoyunun gö-
zünde daima lider ve en iyi olan imaj›n› baflar› ile
koruyabilmesinde temellerinin sa¤laml›¤›n›n çok
büyük pay› vard›r. 
Zemin sa¤lamd›r; vizyon sa¤l›kl›d›r, hedeflere ve
güçlü oldu¤umuz sektörlere odaklan›larak, disip-
linli bir yarat›c›l›kla ve her gün verimlili¤imizi art›-
rarak çal›fl›lmaktad›r. Önümüzdeki 40 y›l Koç Hol-
ding’in ekonomiye damga vuraca¤› bir dönem
olacakt›r.

K
“Gelenekten
ald›¤› gücü,

gelece¤e tafl›yan
Koç Holding’in

hedefi, iddial›
oldu¤umuz 

sektörlere 
odaklan›p, 

en güvenilir ve
tüketiciye en

yak›n Topluluk
olmakt›r...”

Koç Holding Yönetim Kurulu Baflkan› Mustafa V. Koç:

“‹ddial› Oldu¤umuz 
Sektörlere Odaklanaca¤›z”



rak’taki mevcut durum, Irak ile olan ti-

careti nas›l etkiledi?

Irak’taki mevcut durum çok fazla bekle-
di¤imiz bir durum de¤il. Savafl›n hemen

sonras›nda Amerika’n›n çok daha haz›rl›kl› olaca¤›-
n› ve devlet mekanizmas›n› çok çabuk devreye so-
kaca¤›n›, ihtiyaç olan altyap›y› çok çabuk olufltura-
ca¤›n› ve halka belirli bir refah getirece¤ine inan›-
yorduk. Fakat geliflen günler içinde durum böyle
olmad›. Amerika’n›n bu konuda çok fazla haz›rl›k-
l› olmad›¤› görüldü. Halk›n istedi¤i yaflam standart-
lar›na kavuflamamas› tepkilere yol açt›. Dolay›s›yla
organize direnç daha da büyümeye bafllad›. Bu du-
rum Irak’ta düzenli bir ortama geçilmesini hem ge-
ciktiriyor, hem de s›k›nt›lar yarat›yor. ‹fladam› ola-
rak özellikle yabanc› bir ülkede ifl yapman›n en
önemli koflulu, o ülkede belli ticari standartlar›n
oturmufl olmas›d›r. Ancak bu standartlar Irak’ta ke-
sinlikle oturmam›fl vaziyette. Geçen günler içinde,
yabanc› yat›r›mc›lar kanunu ve yabanc› sermaye
koruma kanunu ç›kartt›lar. Ama ülkede güvenlik
ve güvenilir sigorta olmad›¤› zaman, mahkemeler
istedi¤iniz gibi ifllemiyorsa, alacaklar›n›z› zaman›n-
da tahsil edebilmenizi sa¤layan bir mekanizma
yoksa, o ülkeye yabanc› yat›r›mc› ya da ifladam› ola-
rak gitmek zor. Dolay›s›yla savafl sonras›nda Irak’ta-
ki ticari hayat çok menfi flekilde etkilemifl vaziyette.  

• Türkiye Irak’taki kayna¤› ve ticaret potansiye-

lini yeterince de¤erlendirebiliyor mu?

Irak’taki yat›r›m imkânlar›n› Türkiye ne yaz›k ki hiç
kullanmam›flt›r. Bu imkânlar›, Irak’ta efli, dostu, ak-

rabas› olan Arap sermayesi halihaz›rda de¤erlendi-
riyor. Bence Türk sermayesi Irak’a çok çabuk gire-
bilir ve çok güzel noktalara gelebilir. Önümüzdeki
dönemlerde biz Irak’tan çok ümitliyiz. Irak, Türki-
ye için büyük bir flanst›r ve Türkiye ekonomisi için
büyük bir kurtar›c›d›r. Irak’›n orta vadede Türkiye
ekonomisine katk›s› pozitif olacakt›r; uzun vadede
ise Türkiye ekonomisinin temel tafllar›ndan birisi
olacakt›r. Dubai’nin 15-20 sene evvelki hali, flimdi-
ki Ba¤dat, yani Irak’t›r. Ama petrol ve do¤al kay-
naklar kuvvetli oldu¤u sürece, hiçbir zaman Ba-
t›’n›n ilgisi Irak’tan eksilmeyecek, hatta artarak de-
vam edecektir. Bat›’n›n ilgisi ve amac› oldu¤u yerde
mutlaka kredi kaynaklar› olacakt›r ve Bat› sermaye-
si gelecektir. Her zaman flunu söylüyorum: Bugün
hiçbir yabanc› ülke, özellikle iflgal kuvvetlerini des-
tekleyen yabanc› ülkeler, kendi insan›n›, mühendi-
sini, ifladam›n› Irak’a götürüp bir ifl yapamaz. Onla-
r›n oraya varmas›na, bir hizmet vermesine, sokakta
gezmesine imkân yok. Do¤al olarak kullan›lacak
olan özellikle altyap› ve müteahhitlik hizmetlerinin
%80’i Türkiye’den gidecektir. Bugün Irak’›n bütün
g›das› Türkiye’den gidiyor. G›da olarak Irak’›n he-
men hemen yaflam kayna¤› biziz. Enerji konusun-
da da OPET ve Aygaz’›n çok önemli çal›flmalar› var.

• RAM D›fl Ticaret’in Irak’taki faaliyetlerinden

bahseder misiniz?

RAM D›fl Ticaret’in Irak’taki faaliyetleri 1979’lar-
da bafll›yor. O y›ldan beri Irak’ta bir ofisimiz var.
Savafl öncesi ofisi en son kapatan yabanc› flirket
bizdik.

I

Irak, savafl›n ard›ndan yat›r›mlar aç›s›ndan da s›k›nt›l› bir dönem
yafl›yor. Ticari standartlar›n henüz oluflmad›¤› bölgedeki yeniden
toparlanma döneminde Koç Toplulu¤u flirketleri de yat›r›mlarda 
dinamo vazifesi görmeye bafllad›lar. Topluluk flirketlerinin Irak’taki
faaliyetlerini, bölgedeki son durumu ve bu durumun ekonomiye 
etkilerini Ram D›fl Ticaret Genel Müdürü Halil Gülçur ile konufltuk

Ram D›fl Ticaret Genel Müdürü Halil Gülçur:

“Türk Sermayesi Irak’a 
Çok Çabuk Girebilir”

Ram D›fl Ticaret Genel

Müdürü Halil Gülçur 

Koç Toplulu¤u’nun Irak’a

yap›lan yat›r›mlarda

büyük bir rol oynad›¤›n›

belirtiyor ve ekliyor: 

“Koç Grubu olarak, savafl

sonras› Irak’a yap›lan

ihracatta çok büyük bir

rol oynad›k. Türkiye’nin

yapm›fl oldu¤u ihracat›n

yaklafl›k %33’ünü 

Koç Grubu yapm›flt›r.”
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Kapatt›ktan hemen sonra zaten savafl bafllad›. Savafl sonra-
s› da ilk ofisi açan yabanc› flirket biziz. Sadece Türk flirket-
ler için söylemiyorum. Bütün dünyada yabanc› flirketler
olarak ilk ofisi biz açt›k. Koç Grubu olarak, savafl sonras›
Irak’a yap›lan ihracatta çok büyük bir rol oynad›k. Türki-
ye’nin yapm›fl oldu¤u ihracat›n yaklafl›k %33’ü Koç Gru-
bu’nundur. Bu da Irak’a verdi¤imiz önemden ve ciddiyetten
kaynaklanmaktad›r. Holding, bize, savafl s›ras›nda Irak ile
ilgili bir organize ekibin kurulmas› gerekti¤ini hissettirdi.
Bunun üzerine Irak iflleriyle ilgili bir komite kurduk. Bu ko-
mite, bütün Irak’›n Koç Grubu ad›na politikas›n› çiziyor, flir-
ketlere bilgi veriyor. Her ay toplan›yoruz. Önümüzdeki
günlerde hem Irak’taki de¤iflimler hem de Irak’taki imkân-
larla ilgili konular› tart›fl›yoruz. Koç Grubu’nun bu konular-
daki yerini tart›fl›p bunlarla ilgili çal›flmalar› yürütüyoruz. 

• Bu %33’ün içerisinde hangi sektörler daha a¤›rl›kta?

En büyük a¤›rl›k, afla¤› yukar› %65-70 ile enerji sektörün-
de. Bunlar›n içinde OPET ilk s›rada.
Onun hemen arkas›ndan Aygaz ve
daha sonra di¤er Koç Toplulu¤u flir-
ketleri geliyor.

• Peki, Irak’ta, Türkiye’den hangi

sektörlere yönelik talep var?

Irak’ta, enerjiden sonra g›da madde-
leri talebi var. Bunlardan sonra, yafla-
m› daha da kolaylaflt›racak dayan›kl›
tüketim malzemeleri geliyor. Arçelik

ve Beko rekorlar k›r›yor. Bekledi¤i-
mizin çok üzerinde bir sat›fl rakam›-
na ulaflt›k. Otomotiv flirketlerimiz-
den Otokar otobüsleri, Ford’dan
Ranger ve Explorer araçlar› Irak’ta sa-
t›ld› ve halen sat›lmakta. Bunlar bi-
zim lokomotif sanayilerimiz.

• Irak halk›n›n Koç Grubu’na ve Koç ürünlerine bak›fl

aç›s› nas›l?

Bizim Koç Grubu olarak Irak’ta çok eski bir geçmiflimiz var.
Devlet bürokratlar›n›n hepsini çok yak›ndan tan›yoruz. Ta-
bii ki Saddam döneminde çal›flan üst düzey yöneticilerin
hepsi ayr›ld›. Ama devlet bürokrasisi hâlâ yerinde. Bir ülke-
nin bürokrasisi, o ülkenin temel tafl›d›r. Irak’ta politikac›lar
de¤iflir ama bürokratlar kal›c›d›r. Dolay›s›yla bürokratlar ile
olan iliflkimiz çok iyiydi. Onlar bizi çok iyi tan›yorlard›.
fiimdi de Irak yönetiminin büyük k›sm›nda bürokratlar var.
Politika k›sm›nda, geçici hükümet taraf›ndan bakanlar atan-
m›fl olsa da, devleti idare edenler bürokratlar. Onlar taraf›n-
dan çok güvenilir bulunuyoruz. Koç Grubu olarak Irak’ta
çok iyi bir konumda bulunuyoruz.

• Irak özelinden bakt›¤›m›zda genel olarak Irak ve Orta-

do¤u ülkelerinin Türkiye ile olan ticari iliflkilerini nas›l

de¤erlendiriyorsunuz?

Gerçeklefltirilen 31 Aral›k 2003 Toplam

sevkiyat (.000 USD) tahmini (.000 USD) (.000 USD)

OPET/KBR 110.000 65.000 175.000

Aygaz/KBR 33.424 27.000 60.424

Arçelik/Bayiler 11.500 4.000 15.500

Beko/Bayiler 4.485 1.000 5.485

RAM 3.650 1.250 4.900

TAT 2.000  2.000

Migros 1.700  1.700

Otoyol/Bayiler 632  632

TOPLAM 167.391 98.250 265.641

Savafl sonras› Irak’a yap›lan sevkiyatlar



Ortado¤u dendi¤i zaman, hâlâ kaynayan bölge, ço¤u Bat›-
l›n›n korkarak yaklaflt›¤› bir bölge akla geliyor. Bir türlü
Ortado¤u’dan kriz eksilmedi, problem çözüleme-
di. K›sa vadede de çözülebilece¤i yok gibi.
Ticaretimize bakt›¤›m›z zaman Suriye
ile olan ticaretimiz çok küçük. Bek-
lenenin çok alt›nda, fakat, Suri-
ye’deki rejim de¤iflikli¤inden
sonra iliflkilerimiz gelifliyor. Ti-
caretimizde de ciddi bir gelifl-
me olaca¤›na inan›yorum. Bu-
nun ilk meyveleri de geçen
sene ve bu sene rakamlarda
gözüktü zaten. Irak’tan sonra
‹ran var. ‹ran; nüfus, al›m gücü
ve sanayi aç›lar›ndan dev bir ül-
ke. Bizim için çok önemli bir
komflu. ‹ran ile olan iliflkilerimiz
maalesef politik olarak afl›r› derecede
y›prand›. Dolay›s›yla ticari boyutlarda da bu
y›pranan iliflki hiçbir zaman istenen noktaya gele-
medi. Halbuki bundan 10 sene önce ‹ran ile ticari aç›dan
çok daha iyi bir noktadayd›k. Fakat son zamanlarda Devlet
Bakan› Kürflat Tüzmen ile ‹ran’a gitme flans› buldum ve
orada Türkiye’nin ‹ran ile yapabilece¤i büyük ifller oldu¤u-
nu gördüm. Bununla ilgili olarak taraflar anlad›¤›m kada-
r›yla bir konsensusa varm›fl durumdalar. Karfl›l›kl› olarak
gümrük duvarlar› düflürülecek. Bu da her iki ülkeye çok
ciddi bir ifl imkân› getirecek. ‹ran’›n sanayisi, Türkiye’nin
1970 y›l› sonlar›ndaki sanayisine benziyor. Her fleyi yap›-

yorlar fakat, finishing ve kalite olarak istenen standartlarda
de¤iller. Dolay›s›yla geçen 15-20 sene içinde çok güzel bir
noktaya gelen kalitemiz ve finishing’imiz, ‹ran’›n sanayi po-
tansiyeli ile birleflirse, ‹ran’da çok güzel ifller olabilir. ‹ran’›n
bunu en güzel alabilece¤i yer Türkiye’dir. Bu nedenle, at›-
lan bu güzel ad›mlar›n devam etmesi durumunda karfl›l›k-
l› ticaret hacmimizin k›sa vadede %100’e, orta vadede de
%200’e katlanaca¤›na inan›yorum. Di¤er tarafta tabii ki
Türki Cumhuriyetler var. Ermenistan ile iliflkilerimiz he-
men hemen yok gibi. Aram›zdaki hudut kap›s› kapal›. De-
miryolu hatt›m›z da çal›flm›yor. Gürcistan ile olan iliflkimiz
art›k ticari. Gürcistan topraklar›n› Orta Asya’ya ulafl›mda
bir ticari yap› olarak kullan›yoruz ama, bu ticaret de çok
düflük boyutlarda. Öbür tarafta Rusya gibi bir dev var. Rus-
ya, bizim hayal etti¤imizden çok daha çabuk geliflti, topar-
land› ve dengelerini oturttu. Türkiye olarak bu iflte çok ön-
deydik. Fakat, bunlar› do¤ru zamanda, do¤ru de¤erlendi-
remedi¤imiz için bu ticari yak›nl›k yavafl yavafl uzaklaflma-

ya bafllad›. fiimdi Rusya pazar› bizden bir hayli
uzakta. Günümüzde, Rusya’ya daha önce gir-

mediyseniz, belli bir köfle bafl›n› tutma-
d›ysan›z, altyap›n›z› haz›rlamad›ysa-

n›z bu ülkeye girmenin maliyeti ar-
t›k çok pahal›d›r. Ama Rusya dev
bir dünya pazar›. Rusya, bizim
için hem al›m hem sat›m konu-
sunda her zaman çok önemli
bir kaynakt›r. 

• Özellikle do¤u ve güneydo-

¤u komflular› d›fl›nda, yani

Irak, ‹ran ve Suriye üçgeni dü-

flünüldü¤ünde bölgedeki istikrar-

s›zl›¤›n ötesinde, Türkiye’nin poli-

tik olarak bölgedeki ticaretin geliflmesi

için att›¤› ad›mlar var m›? 

Ticaret ile politika çok birbirine girmifl durumda.
Tabii ki biz siyasetçi de¤iliz. Ama özellikle bu tip ülkelerde,
politika ile ticareti ay›rmak o kadar zor ki; birbirine paralel
gidiyorlar. At›lan yanl›fl bir ad›m›n sonucu da o kadar yan-
l›fl oluyor. Tersine, do¤ru ad›mlar›n geliflimi ve bize getirisi
de o kadar güzel oluyor. Daha çok devletçi düzenle yöneti-
len ülkelerde bu tip politik geliflmeler ticarete bu denli  yan-
s›yor. Bugün Suriye de, ‹ran da, Irak da devletçi düzende.
Her ne kadar ABD serbest pazar ekonomisini oturtmaya ça-
l›fl›yorsa da y›llarca sürmüfl devletçi zihnin çabucak de¤ifl-
mesi zor. Dolay›s›yla özel sektör ve kapitalist sistem zaman
içinde oturana kadar devletçi düzen devam edecek. Bu de-
mektir ki, merkezi al›m teflkilatlar›, toplu al›m teflkilatlar›,
devlet kararlar› ve iliflkileri çok öne ç›k›yor. Türkiye, Suri-
ye’yle iliflkilerini çok iyi tutmak taraftar› ise, Suriye devleti-
nin al›m› da o noktalarda olacakt›r. Bu Irak ve ‹ran için de
geçerlidir. Dolay›s›yla di¤er komflular›m›z› bu üç ülkeden
biraz soyutlamak laz›m. Çünkü hâlâ devletçi düzenin hâkim
oldu¤u rejimin ülkeleridirler. 

Savafl Sonras› Türkiye-Irak Ticareti

• Savafl sonras›nda Türkiye ile Irak aras›ndaki 536 mil-
yon dolar tutar›ndaki toplam ticaret hacminin yaklafl›k
%30’u Koç Grubu taraf›ndan gerçeklefltirilmifltir.

• Türkiye’den Irak’a yap›lan ticaretin yaklafl›k %70’ini
petrol ve petrol ürünleri oluflturmaktad›r.

“Bugün

Suriye de, ‹ran da, Irak da

devletçi düzende. özel sektör ve

kapitalist sistem zaman içinde

oturana kadar devletçi düzen devam

edecek. Bu demektir ki, merkezi

al›m teflkilatlar›, toplu al›m

teflkilatlar›, devlet kararlar› ve

iliflkileri çok öne

ç›k›yor.”



›saca KOB‹ olarak ifade edilen kü-
çük ve orta büyüklükteki iflletme-
ler, tüm dünyada, ülke ekonomile-
rine ba¤l› olarak farkl› tan›mlarla

karfl›m›za ç›k›yor. Geliflmekte olan ülkelerde KOB‹
tan›m›nda sadece çal›flan say›s› belirleyiciyken,  ge-
liflmifl  ülkelerde ise ciro, ba¤›ms›zl›k gibi özellikler
belirleyici kriterler aras›nda yer al›yor.

Türkiye ve Avrupa Birli¤i’nde 
KOB‹ tan›mlar› 
Türkiye’de, farkl› kurulufllar›n farkl› KOB‹ tan›mla-
r› var. Kimi sermayesi, kimi çal›flan say›s›na ba¤l›
olarak bir tan›m getiriyor. Ancak özellikle ülke ola-
rak içinde bulundu¤umuz süreç göz önüne al›nd›-
¤›nda AB’nin KOB‹ tan›m› daha fazla önem kazan›-
yor. AB’ye göre KOB‹’lerin tan›m› flöyle:
• 250 kifliden az iflçi çal›flt›ran,
• Y›ll›k sat›fl cirosu 40 milyon EURO’yu, arsa ve bi-
na hariç mevcut sabit sermaye tutar› 27 milyon EU-
RO’yu geçmeyen,
• Sermayesinin ya da hisse senetlerinin %25 veya
daha fazlas› küçük ve orta ölçekli iflletmeler d›fl›nda
bir iflletme taraf›ndan üstlenilmemifl olan (ba¤›ms›z)
iflletmelerdir.
Günümüzde, dünya iflletmelerinin büyük ço¤unlu-
¤unu KOB‹’lerin oluflturdu¤u bir gerçek. Büyük öl-
çekli iflletmelere oranla, daha dinamik bir yap›yla
esnek karar alma mekanizmas›na sahip olan KO-
B‹’ler, istihdam yaratma potansiyelini en iyi de¤er-
lendirebilecek iflletmeler olarak dikkat çekiyor.

KOB‹’lerin Tarihsel Önemi
Tarih boyunca da KOB‹’lerin kalk›nma ve geliflme

hareketinde önemli roller üstlenmeleri, kriz orta-
m›ndan kolayl›kla s›yr›labilmeleri büyük iflletmeler
için de bir uyar›c› olmufl. Uluslararas› rekabetin flid-
detlenmesiyle büyük flirketlerin zarar eden yap›lar›,
küçülmenin ve büyümeyi yavafllatman›n daha iyi
olaca¤› konusundaki fikirleri yayg›nlaflt›rm›fl.
Japonya’da, II. Dünya Savafl›’ndan sonra bafllayan
ekonomik kalk›nma hareketinin motor gücünü
KOB‹’ler oluflturdu. 1970’li y›llardaki kriz sonras›n-
da yap›lan bilimsel çal›flmalar, ABD’nin krizden da-
ha az etkilenmesinde, ticaret ve sanayide KOB‹’lere
verdi¤i önemin büyük etkisini ortaya ç›kard›. Böy-
lelikle, 1960’l› y›llar›n sonuna dek devam eden bü-
yük flirket e¤ilimi, bu y›llardan sonra, küçük iflletme
say›lar›ndaki art›flla yer de¤ifltirdi. 10 y›lda, Japonya
ve ABD gibi ekonomisinde daha fazla say›da KO-
B‹’nin yer ald›¤› ülkelerde, örne¤in ‹ngiltere gibi s›-
n›rl› say›da KOB‹’nin bulundu¤u ülkelere oranla
görülen h›zl› büyüme, günümüzde de bu iflletmele-
rin ekonomilere can verdi¤ini gözler önüne seriyor. 

Demokrasinin Sa¤ Kolu
Geliflen teknolojinin de etkisiyle tüketicilerin sü-
rekli de¤iflen ve yenilenen ihtiyaçlar›na h›zla cevap
verebilmek, günümüz ekonomisinin bafl unsurunu
oluflturuyor. Bu nedenle, geleneksel ve kal›plaflm›fl
yap›lar yerine, esnek ve dinamik üretim iflleyifli
önem kazan›yor. Bunun da ancak; optimum üre-
tim ölçe¤i küçültülmüfl, yönetim ve denetim ifllev-
leri etkinlefltirilmifl, pazara uyum kabiliyetleri art›-
r›lm›fl KOB‹’lerle mümkün olabilece¤i aç›kça orta-
da. KOB‹’ler ekonominin yan› s›ra sosyal hayat›n
da önemli bir unsurunu oluflturuyor. Yay›ld›klar›
genifl alan itibariyle bölgesel geliflmifllik farklar›n›

K

Ekonomilerin Can Damar›:

KOB‹’ler
Günümüzde, dünya
iflletmelerinin büyük

ço¤unlu¤unu
KOB‹’lerin

oluflturdu¤u bir
gerçek. Büyük

ölçekli iflletmelere
oranla, daha

dinamik bir yap›yla,
esnek karar alma

mekanizmas›na
sahip olan KOB‹’ler,

istihdam yaratma
potansiyelini en iyi
de¤erlendirebilecek

iflletmeler olarak
dikkat çekiyor

Bölge Belge Say›s› Yat›r›m Kredisi ‹flletme Kredisi Sabit Yat›r›m ‹stihdam

(milyon TL) (milyon TL) (milyon TL) (kifli)

Marmara 58 4.167.383 1.624.976 17.337.524 269
‹ç Anadolu 76 5.864.834 1.928.036 18.124.607 212
Ege 56 5.697.350 955.825 15.948.095 226
Akdeniz 42 2.919.515 1.214.613 10.559.049 156
Karadeniz 85 5.472.942 1.921.300 14.366.991 454
Do¤u Anadolu 18 2.035.700 474.900 4.549.575 131
Güneydo¤u Anadolu 41 3.534.047 1.056.573 9.919.096 275
Toplam 376 29.691.771 9.176.223 90.804.938 1.723

Tablo 1:
2003 Y›l› Ocak-Ekim 
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Kobiline, 2001 y›l›n›n Haziran ay›nda, Koç Holding ve
Microsoft Türkiye’nin liderli¤inde KOB‹’lere hizmet ver-
meye bafllad›. Koç.net, Microsoft Türkiye, Koçbank,
Ernst&Young, Dünya Gazetesi, Koç Bryce, Logo Busi-

ness Solutions ve HP Türkiye olmak üzere sekiz strate-
jik ortakla küçük ve orta ölçekli iflletmelere yönelik olufl-
turulan Kobiline, Türkiye’de “içerik ve servisler bütünü”
olarak faaliyet gösteren ilk ifl portal› olma özelli¤ini  tafl›-
yor. Türkiye’deki KOB‹’lerin mevcut durumuna bak›ld›-
¤›nda ekonomiye katk›lar›n›n çok yüksek olmas›na ra¤-
men biliflim teknolojileri kullan›mlar›n›n yeterince yayg›n
olmad›¤› ortaya ç›k›yor. Bunun bafll›ca sebebi biliflimin ifl-
lerine yarataca¤› katma de¤er konusunda KOB‹’lerin yete-
rince bilinçli olmamalar›d›r. Bu bilince sahip olsalar bile
biliflim araçlar›n› kullanmak üzere yap›lacak yat›r›m ma-
liyetlerinin yüksek olmas› yine cayd›r›c› bir unsur olarak
öne ç›kmaktad›r. Öte yandan biliflim sektörü hala KO-
B‹’lere son derece yabanc›. Yap›lan BT yat›r›m›n›n bir fir-
man›n maliyetlerine veya verimine ne flekilde yans›yaca-
¤›n› çok net ortaya koymak gerekiyor.  KOB‹’ler maliyet-
ler konusunda son derece hassas ve yat›r›m›n geri dönü-
flü onlara son derece iyi anlat›lmal›. Bugüne kadar biliflim
çözümleri sunan kampanyalar sadece sat›fl hedefi tafl›d›-
¤›ndan neyi niye ald›¤›n›n bilincinde olmayan KOB‹’ler
bu konuda kendilerini sömürülmüfl hissediyor. Kobili-
ne’›n kuruldu¤u 2001 y›l›ndan itibaren KOB‹’ler taraf›n-
dan bu derece yo¤un ilgi görmesinin nedeni KOB‹’lere
sundu¤u hizmetleri tamamen sosyal sorumlulu¤unun bir
parças› olarak görmesidir. Kobiline’›n sundu¤u avantajl›
çözümlerle bu güvensizli¤i k›rma gibi bir misyonu da bu-

lunuyor. Kobiline hem KOB‹’lerin ifl kültüründeki de¤ifli-
mi sa¤lamak üzere bu vizyonu yayg›nlaflt›rmak, hem de
vizyoner KOB‹’lere e-ifl çözümlerini en hesapl› flekilde
sa¤lamak misyonuyla hareket etmektedir.

Yaklafl›k 40 Bin Üye
Kobiline platformu, KOB‹’lerin e-ifl kültürüne adaptasyon
h›z› dikkate al›narak gelifltirilmifltir. Bu süreç içerisinde
Kobiline, yeni bilgi ve iletiflim ça¤›n›n getirdi¤i avantajlar-
la ilgili vizyonunu, Anadolu’nun dört bir yan›nda “Yerel
Aç›l›mlar”, “Global F›rsatlar” konulu toplant›lar düzenle-
yerek KOB‹’lere tan›tm›flt›r. Bu toplant›lar›n ana faydala-
r›ndan biri de, KOB‹’lerle birebir buluflup mevcut ekono-
mik yap› içerisindeki ihtiyaç ve talepleri saptamak ve bu-
na yönelik çözümler üretmek olmufltur. KOB‹’lerin bir-
birleriyle iletiflim kurmalar› ve iflbirli¤i sinerjisinden ya-
rarlanmalar›n› sa¤layan Kobiline, yaklafl›k 40 binin üze-
rindeki üyesi ve Kobiline üzerinden aç›lan 10 binlerce
web sitesi ve sundu¤u hizmet, içerik ve servisler bütünüy-
le Kobiline, e-ifl’e geçiflte bir köprü misyonunu üstleniyor.
Türkiye’nin ve dünyan›n en uzman kurumlar›n›n KO-
B‹’lerle buluflma noktas› olan Kobiline, güncel haberler, ifl
ve yönetim, mevzuat, uzaktan e¤itim, yaz›l›m kiralama,
uzmanlara dan›flma ve Web sitesi oluflturma gibi bilgi ve
hizmetler veriyor. KOB‹’leri yeni ekonomik düzenin ni-
metleriyle tan›flt›rmaya dönük hizmetlerini tümüyle üc-
retsiz sunan Kobiline, onlar›n bilinçli yat›r›m yapmalar›n›
sa¤layacak çözümlere de kolay ve en uygun fiyatlarla
ulaflmalar›n› sa¤l›yor.
Aylin M. Sönmezer (Kobiline Proje Yöneticisi)

gidermede, mülkiyeti yaymada, istihdam olana¤› sa¤lay›p
sürdürmedeki rolleriyle KOB‹’ler, demokratik hayat› canl›
tutmada büyük rol oynuyor. 

AB Ekonomisinin Belkemi¤i: KOB‹’ler
KOB‹’ler tüm bu tan›mlar ›fl›¤›nda sadece ülkemiz için de¤il,
özellikle AB için de büyük önem tafl›yor. Avrupa Birli¤i’nin

büyük önem verdi¤i sanayileflme, stratejisinin temelinde; kü-
çük, seri, özel nitelikli mal üretimi; h›zl› teslimat ve esneklik
yer al›yor. Bu niteliklerin KOB‹’lerin özünü oluflturmas› nede-
niyle, Avrupa Birli¤i çerçevesinde KOB‹’lere verilen önem gün
geçtikçe art›yor. Avrupa ekonomisinin belkemi¤ini oluflturan
KOB‹’ler, özel sektörde istihdam edilen iflgücünün %66’s›n›
ve toplam özel sektör cirosunun %60’›n› temsil ediyor. Tablo

: KOB‹’lerin Online Deste¤i



2’de, AB’deki KOB‹’lerle ilgili de¤erler yer al›yor. AB ülkeleri,
2000 y›l›nda düzenlenen Fiera Zirvesi’nde, KOB‹’lere yönelik
ortak bir bak›fl aç›s› gelifltirebilmek amac›yla, bir sözleflme ya-
y›nlad›. Bu sözleflme,  iflletmelerin yaklafl›k %99.78’ini KO-
B‹’lerin oluflturdu¤u AB ülkelerinde, bu alanda oluflturulacak
politikalar konusunda anayasal bir nitelik tafl›yor. 

Türk KOB‹’lerinin AB’ye Uyumu
Türk KOB‹’lerinin birli¤e uyumu ve rekabet güçlerinin art›r›l-
mas› için, KOSGEB (Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Gelifltirme
ve Destekleme ‹daresi Baflkanl›¤›) koordinasyonunda, aday
ülke statüsünde, “Çok Y›ll› Program-KOB‹ Genel Politikalar›”
belirlendi.
Çok Y›ll› Program’›n öncelikli hedefleri flöyle s›ralanabilir:
• KOB‹’lere yönelik yasal ve bürokratik düzenlemelerin sade-
lefltirilmesi,
• KOB‹’lerin finansal imkânlar›n›n güçlendirilmesi,
• Enformasyon flebekeleriyle KOB‹’lerin uluslararas› pazarla-
ra aç›l›m›n›n teflvik edilmesi,
• AR-GE ve e¤itim olanaklar›n›n gelifltirilmesi,
• Giriflimci ruhunun teflviki ve özel hedef kitlelerin belirlene-
rek desteklenmesi.
KOSGEB’in, “Çok Y›ll› Program”a paralel olarak yürüttü¤ü
çal›flmalar›n› ise flunlar oluflturuyor;

• Teknoloji Gelifltirme Merkezleri’nin yayg›nlaflt›r›lmas› ve
hizmetlerin iyilefltirilmesi konusunda verdi¤i desteklerin çe-
flitlendirilmesi,
• ‹flletmelerin, bilgisayar yaz›l›m› kullan›m›n›n desteklenmesi,
• Bilgisayar yaz›l›m› gelifltiren iflletmelerin desteklenmesi, e-ti-
caretin yayg›nlaflt›r›lmas›,
• ‹fl Gelifltirme Merkezleri’nin yayg›nlaflt›r›lmas›,
• KOB‹’ler için yeni finansal araçlar ve modeller gelifltirilmesi,
• KOB‹-NET ile yayg›n bilgilendirme yap›lmas›.

Üretimin Merkezi
Türkiye’de KOB‹’lere, iflyeri-çal›flan say›s› ve katma de¤er gös-
tergelerinden bak›ld›¤›nda, bu iflletmelerin sosyal ve ekono-
mik dokuda iflgal ettikleri önemli yer göze çarp›yor.
KOB‹’lerin; ülkemiz iflletmelerine oran› oldukça yüksek, istih-
dama oran› yüksek, toplam yat›r›m ve toplam üretime oran›
orta düzeylerde, ihracata oran› ise k›smen düflük seviyelerde
kal›yor.
• KOB‹’ler, imalat sanayiinde yer alan iflletmelerin %99.5’ini
oluflturuyor. 
• ‹malat sanayiindeki istihdam›n %61.1’i KOB‹’lerde yer al›yor. 
• Yarat›lan katma de¤erde KOB‹’lerin pay› ise % 27.3.
Son y›llarda tüm dünyada dikkat çekici bir geliflme gösteren
KOB‹’ler, Türk ekonomisinde de önemli bir rol oynad›. Özel-
likle Anadolu’da ortaya ç›karak, birbiri ard›na faaliyete geçen
ve “Anadolu Kaplanlar›” olarak tan›mlanan KOB‹’ler, ihracat
ve üretimde önemli baflar›lara imza att›.
‹stihdam, üretim ve ihracat aç›s›ndan ülke ekonomisinde vaz-
geçilmez bir yeri olan KOB‹’ler, yönetsel ve finansal sorunlar-
la bafla ç›kmaya çal›fl›rken; bu sorunlar›n çözümlenmesi eko-
nominin gelece¤i aç›s›ndan büyük önem tafl›yor. 
Özellikle, 1997 y›l›nda Güneydo¤u Asya’da bafllayan ve tüm
dünyay› etkisi alt›na alan finansal kriz ve sonras›nda, 1998 y›-
l›nda karfl›lafl›lan Rusya krizinin Türk KOB‹’lerini de önemli
ölçüde etkilemifl olmas›, Türk ekonomisinde ciddi bir prob-
lem yaratt›. 

Finansal Yap›
Yap›lan çeflitli araflt›rmalar, Türkiye’de faaliyet gösteren KO-
B‹’lerin finansal yap›lar›n›n zay›f olmas› nedeniyle, sorunlar
s›ralamas›nda finansal konular›n öncelikli olarak yer ald›¤›n›
ortaya ç›kar›yor. Öz-kaynaklar› yetersiz olan KOB‹’ler, yaban-
c› kayna¤a ihtiyaç duysa da; yabanc› kaynak kullan›m›nda da
bu kez; ekonomik istikrars›zl›k, kurumsallaflamama, bürok-

KOB‹’lerin Temel Özellikleri

• Daha az yat›r›mla daha çok üretim ve ürün çeflitlili¤i sa¤lamas›, 
• Daha düflük yat›r›m maliyetleriyle istihdam imkân› yaratmas›, 
• Yap›lar› itibariyle ekonomik dalgalanmalardan daha az etkilenmesi, 
• Talep de¤iflikliklerine ve çeflitliliklerine daha kolay uyum gösterebilmesi, 
• Teknolojik yeniliklere daha yatk›n olmas›,
• Bölgeler aras› dengeli kalk›nmay› sa¤lamas›, 
• Gelir da¤›l›m›ndaki çarp›kl›klar› asgariye indirmesi,
• Ferdi tasarruflar› teflvik etmesi, yönlendirmesi ve hareketlendirmesi,
• Büyük sanayi iflletmelerinin destekleyicisi ve tamamlay›c›s› olmas›,
• Politik ve sosyal sistemlerin denge ve istikrar unsuru olmas›
• Demokratik toplumun ve liberal ekonominin ana sigortalar›ndan biri olmas›

Temel Sorunlar

Ülkemizin ekonomik ve sosyal yap›s›nda
önemli bir yeri olan KOB‹’lerin sorunlar›n›n
bafll›calar› flöyledir:

• Kredi temininde güçlük çekmeleri, 
• Bankalar›n kredilerinden ald›klar› pay›n

düflük olmas› (yaklafl›k % 4), 
• Teflviklerden hemen hemen hiç 

yararlanamamalar›, 
• Finansman araçlar›ndan yeterince 

yararlanamamalar›, 
• Teknoloji düzeylerinin genellikle 

düflük olmas›,
• Yurtiçi ve yurtd›fl› teknik ve ticari geliflmeleri

izleyememeleri, 
• Kalifiye eleman s›k›nt›s› çekmeleri, 
• Gümrük Birli¤i flartlar›nda rekabet 

güçlerinin gelifltirilmesine ihtiyaç duymalar›.



ratik engeller ve faiz oranlar›n›n yüksekli¤i gibi sorunlarla
karfl›lafl›l›yor. KOB‹’lerin ayr› bir finansman bölümü bulun-
mamas› ve iflletmeyle iflletme sahibinin bir kader birli¤ine
girmifl olmas›, kredi flartlar›nda da etkisini gösteriyor. KO-
B‹’ler kredilendirilirken, iflletmenin performans› ve ödeme
gücünden ziyade, iflletme sahibinin kifli olarak gösterebile-
ce¤i teminatlara bak›l›yor. Bu durumda, iflletmenin iflas› ha-
linde küçük iflletme sahibi, iflletmesindeki varl›klarla birlik-
te tüm kiflisel varl›¤›n› da kaybedebiliyor. Bu risk, iflletme
sahiplerinin kredi almaktan çekinmesine neden oluyor.
KOB‹’lerde otofinansman tutar› ise büyük iflletmelere göre
daha düflük düzeylerde bulunuyor.

Finansal Sorunlara 
Çözümler, Alternatifler
Finansal sorunlar›n azalt›labilmesi için KOB‹’lerin sermaye
piyasalar›ndan daha fazla yararlanmalar›na yönelik olas›
çözümler ve destekler, flu flekilde özetlenebilir;
• KOB‹’lerin yer alaca¤›  ve kotasyon koflullar›n›n esnek
olaca¤› tezgâhüstü piyasalar›n oluflturulmas›n› sa¤lamak,
• Bu piyasalar›n oluflturulmas› için yurtd›fl› piyasalarla stra-
tejik iflbirli¤i yapmak,
• Halka arz yoluyla fon sa¤lama olana¤›n› tan›tmak,
• Kurumsal yat›r›mc›lara bu flirketlerin hisse senetlerini al-
ma olana¤› sa¤lamak,
• Halka aç›lan flirketlere vergi avantaj› sa¤lamak,
• Halka arzda bürokratik engelleri azaltmak,
• KOB‹’lerin sermaye piyasas›ndan yararlanmalar› ve ban-
kalarla iliflkilerini kolaylaflt›rmak için birleflmelerini özen-
direrek, sermaye piyasas›na girmelerini sa¤lamak,
• Risk sermayesi yat›r›m ortakl›klar›n›n geliflmesi için yur-
tiçi ve yurtd›fl›ndan gerekli kayna¤› sa¤lamak,
• Giriflimcilik kültürünü gelifltirerek, aile flirketi ba¤›ml›l›-
¤›n› de¤ifltirmek,
• Profesyonel yöneticilerin KOB‹’lerde yer almalar›n› ve
üniversitelerle iflbirli¤ine giderek finansal dan›flmanl›k hiz-
meti almalar›n› sa¤lamak.

Ayr›ca, modern finansman tekniklerinden yararlanamayan
KOB‹’ler için; leasing, factoring, risk sermayesi gibi yön-
temler finansal problemlerininin çözümünde çok iyi birer
araç olabilir. Özellikle bu araçlar›n neler oldu¤unun, avan-
taj ve dezavantajlar›n›n giriflimcilere tan›t›lmas›  gerekmek-
tedir. Bu da KOB‹’lerin bir di¤er sorunu olan e¤itim ile ger-
çekleflebilir. 
Ancak, bu önerilenlerin yine iflletmelerin yap›lar›ndan kay-
naklanan nedenlerle gerçekleflmesi güçtür. Küçük ölçekte
faaliyet gösteren bu iflletmeler, aile flirketi fleklinde kurul-
malar› nedeniyle, halka aç›larak kontrolü kaybetmekten,
fleffaflaflmaktan ve mali bilgilerinin kamuya aç›klanmas›n-
dan do¤an endifleler tafl›yabiliyor. Ayr›ca iflletme sahipleri,
kontrolü bir “profesyonel yabanc›ya” vermeye istekli
olmayabiliyor.
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Kobiline, KOB‹’ler için marka, en-
düstriyel tasar›m ve patent baflvuru-
lar›na iliflkin taleplerin yap›lmas›n›
birkaç saniyeye indirecek yeni bir ifl-
birli¤i anlaflmas› imzalamaya haz›rla-
n›yor. Kobiline ile Ankara Patent

Bürosu (APB) aras›nda Ekim ay›nda
imzalanan anlaflmayla Kobi-
line üyeleri, zaman alan
marka, endüstriyel tasar›m
ve patent baflvurusuna ilifl-
kin taleplerin iletilmesini
www.kobiline.com adresine

girerek sadece birkaç t›k ile çok k›sa
bir sürede gerçeklefltirebilecekler.
Kobiline Proje Yöneticisi Aylin Mit-

rani Sönmezer, bu anlaflma ile KO-
B‹’lerin ifl yap›fl biçimlerini kolaylafl-
t›racak her türlü konuda hizmet ver-
me misyonuna bir yenisini ekledikle-

rini söyledi. Sönmezer, “Kobiline ola-
rak, kuruldu¤umuz günden bu yana
KOB‹’lerin en kolay ve en h›zl› flekil-
de e-ticaret yapabilmelerini sa¤lama
vizyonuyla hareket ettik. Hayata ge-
çirdi¤imiz bu anlaflma ile KOB‹’ler
Kobiline sitesi üzerinden ilgili marka

araflt›rmalar›n› kolayca yapa-
bilecek ve dilerlerse baflvu-
rular›na iliflkin taleplerini yi-
ne sistemimiz üzerinden ger-
çeklefltirebilecekler” dedi.

Kobiline’dan Üyelerine S›n›rs›z Hizmet

Tablo 2: 2003 Y›l› Ocak-Ekim Aylar›nda KOB‹ Yat›r›m Teflvik Belgelerine 
Öngörülen Yat›r›m ve ‹flletme Kredilerinin Mahiyetlerine Göre Da¤›l›m›

Ölçek ‹flletme Çal›flan Ortalama 
Say›s› Say›s› ‹stihdam

M‹KRO 0-9 15.210.000 31.450.000 2

KÜÇÜK 10-19 605.000 8.250.000 13

20-49 370.000 12.250.000 33

ORTA 50-99 70.000 4.950.000 71

100-249 60.000 10.400.000 173

250-499 15.000 5.100.000 340

BÜYÜK 500 + 20.000 28.900.000 1445

16.350.000 101.350.000

Tablo 3: AB ve KOB‹’ler

Belge Say›s› Toplam Kredi ‹stihdam

Darbo¤az Giderme 2 79.500 6
Entegrasyon 4 812.000 38
Kalite Düzeltme 19 1.724.700 42
Komple Yeni Yat›r›m 48 9.614.708 783
Modernizasyon 16 2.028.466 51
Tamamlama 23 2.367.050 28
Tevsi 107 13.832.890 613
Ürün Çeflitlendirme 15 1.979.600 60
Yenileme 18 2.688.561 52
Hammadde Temini 124 3.740.520 50
Toplam 376 38.867.995 1.723



üreselleflen ekonomik koflullarda
firmalararas› rekabeti belirleyen un-
surlara kalite ve fiyat›n yan› s›ra
müflteri memnuniyeti de eklendi.

Müflteri memnuniyetinin sa¤lanmas›nda, talep edi-
len ürün ya da hizmetin zaman›nda ve en iyi koflul-
larda teslim edilmesi ortaya ç›k›nca da¤›t›m kanal-
lar›n›n önemi de artt›. Düzey Pazarlama Genel
Müdürü Demir Aytaç ile da¤›t›m kanallar›n›n rolü-
nü, sistemin yurtiçinde ve yurtd›fl›ndaki iflleyifl bi-
çimlerini ve Düzey Pazarlama’n›n üstlendi¤i rolünü
konufltuk.  

• Rekabetin sadece fiyat ve kalite ile de¤il, ayn›

zamanda ürün ve hizmetin istenildi¤i zaman is-

tenildi¤i yerde olmas›yla da gerçekleflti¤i günü-

müz koflullar›nda da¤›t›m kanallar›n›n rolü ve

önemi hakk›nda ne düflünüyorsunuz?

Da¤›t›m kanallar› ve lojistik iflleri bugün ifl dünya-
s›nda her zamankinden önemli bir konumda. De-
di¤iniz gibi, siz dünyan›n en harika, en cazip fiyat-
l› ürününü üretin, e¤er o ürün tüketici ile istenilen
zamanda ve yerde buluflamazsa bir hiçtir. Meflhur
bir söz vard›r, “fiikago’da olmas› gereken buzdola-
b›, Pitsburg’a giderse, o art›k bir buzdolab› de¤il-
dir” diye. 
Da¤›t›m kanal› demek, do¤ru tespit edilmifl sat›fl
noktalar›nda ürünün yoka düflmeden bulunabilir-

li¤ini sürekli sa¤lamak demektir. Tarih, her konu-
da oldu¤u gibi, bu konuda da ifl yaflam›na yol gös-
terici rol üstlenmifltir. Ba¤›ms›zl›k savafllar›nda, ‹n-
giltere’nin Amerika’ya yenilmesinin en önemli ne-
denlerinden birisi de, 12 bin kiflilik ‹ngiliz ordusu-
nun gereksinimi olan tedarikin zaman›nda ve ye-
rinde yap›lamamas›d›r. ‹ngiltere’nin bu ifli organize
etmesi, savafl›n ilk alt› y›l›n› alm›fl ve tam anlam›y-
la gerekli tedarikin bulunabilirli¤ini 1781’de sa¤la-
m›flt›r. O zaman da zaten çok geçti. Körfez savafl›
ve bugünkü duruma bak›n, Amerika’n›n da en ön-
celikli sorunu, askerine nas›l gerekli malzemeyi
ulaflt›rabilece¤idir. 
Savafllarda edinilen bu tecrübeden ifl yaflam› çok
faydalanm›fl ve son yetmifl senedir, da¤›t›m kanal-
lar› ve tüketiciye yerinde ve zaman›nda ulaflabilme
konusunda çok mesafe al›nm›flt›r. Bugün art›k he-
pimiz biliyoruz ki, üretim aflamas›nda yap›labile-
cek iyilefltirmelerden ve verimlilikten sa¤lanabile-
cek avantaj alan› çok genifl de¤il. 

• Düzey Pazarlama Genel Müdürü olarak iyi bir

da¤›t›m kanal› a¤›n›n oluflturulmas›nda üretici-

ye düflen görevleri nas›l tan›ml›yorsunuz? 

Üretici her fleyden evvel, ürününü nas›l konumlan-
d›racak, hangi hedef kitleye hitap edecek ve tüke-
ticinin hangi gereksinimine yan›t verecek, ne tür
bir de¤er katacak ve kendisini pazarda nas›l farkl›
konuma getirecek çok iyi bilmesi laz›m. “Her za-
man, her yerde ayn› fiyatla olaca¤›m”, “herkese ula-
flaca¤›m” gibi genel bir tutum söz konusu olamaz.
Ayn› zamanda, ürünün yaflam e¤risi, ürün çeflitlili-
¤i, pazar›n standart olarak kabul etti¤i ulafl›m za-
man› için gerekli hizmet sürecini de çok iyi bilmek
gerekir. Bu sorular yan›tland›ktan sonra, da¤›t›m
iflini iyi bilen, de¤iflik kanallara ayn› anda hizmet
verebilen, farkl› ürün gruplar›n›, farkl› kitlelere za-
man›nda ulaflt›rabilen, pazardaki geribildirimi
an›nda üretici ile paylaflabilen bir da¤›t›m flirketi,
üreticiye faydal› olabilecektir.
Burada sayd›¤›m özellikler, bugün Düzey Pazarla-
ma’n›n gelmifl oldu¤u noktad›r. Baflar›l› bir da¤›t›m
kanal› a¤›n›n oluflturulabilmesi için sat›fl, da¤›t›m
ve üretimi yapan organizasyonlar›n birbirleri ile efl-
güdümlü olarak çal›flmas› gerekmektedir. 

“Da¤›t›m
Uzmanlaflma Gerektirir”

K

Rekabetin her
geçen gün biraz

daha zorlaflt›¤›
ekonomik

koflullarda,
firmalar›n iyi bir
da¤›t›m kanal›na

sahip olmas› flart.
Da¤›t›m

kanallar›yla ilgili
görüflüne

baflvurdu¤umuz
Düzey Pazarlama

Genel Müdürü
Demir Aytaç,

“fiikago’da olmas›
gereken buzdolab›,

Pitsburg’a
giderse, o art›k bir

buzdolab›
de¤ildir” diyerek

da¤›t›m
kanallar›n›n

önemine 
dikkat çekti

Düzey Pazarlama Genel Müdürü Demir Aytaç:
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• Yurtd›fl›yla k›yaslad›¤›n›zda, ülkemizdeki da¤›t›m ka-

nallar›yla ilgili nas›l bir tablo ile karfl›lafl›yoruz?

Geliflmifl ülkelerde altyap› tamam. Nüfus yo¤unlu¤u fazla,
al›m gücü yüksek. Paletleri de dahil olmak üzere, tedarik zin-
cirinin her halkas›nda bir standart söz konusu. Tüketim nok-
talar›na, çok fazla kontrol edilemeyen faktörlere zaman har-
camadan, önleyici tedbirlerle oyalanmadan hizmet götürebil-
mek daha kolay. Türkiye’de tabiat flartlar›, mevsimsel güçlük-
ler, altyap›n›n bilhassa ülkenin do¤usunda yeterli olmay›fl›,
al›m gücünün düflüklü¤ü da¤›t›m›n etkin yap›lanmas›nda
olumsuz neden olmaktad›r. Bu arada bizde zincir ma¤azala-
r›n perakende ticarette a¤›rl›¤› artarken, bakkal gerçe¤inin ol-
mas› bizim pazar›m›z› çok farkl› k›lmaktad›r. Zincir ma¤aza-
lar›n perakende ticaretteki a¤›rl›klar›n›n Avrupa’da hatta
ABD’de Türkiye’ye göre çok daha yüksek seviyelerde oldu¤u-
nu görüyoruz. Türkiye’de ise organize perakendecili¤in ivme
kazanm›fl olmas›na karfl›n, önümüzdeki 10-15 y›l bakkal ger-
çe¤i de devam edecektir. Türkiye perakende pazar›n› incele-
di¤imizde; Türkiye’de kifli bafl›na düflen milli gelir 3 bin Do-
lar seviyelerinden 8-10 bin Dolar seviyelerine ulafl›p, her ai-
leye flehir merkezlerinden uzak noktalarda konumlanm›fl
ulusal zincir ma¤azalara ulaflmak için bir araç düflmedikçe,
bakkal ve market gibi küçük sat›fl noktalar› perakende tica-
retteki önemlerini koruyacaklard›r.  

• Geleneksel ya da klasik olarak ad-

land›r›lan ve üreticinin mal ve

hizmetlerini arac› ya da da¤›t›m

kanal›na vermesiyle sonlanan

model ile, dikey bütünleflmifl

sistem aras›ndaki benzer ya

da farkl› yönler hakk›nda bil-

gi verebilir misiniz?

Geleneksel dedi¤imiz sistemde,
herkes ayr› bir kompartmand›r ve
kendini düflünür. Sürecin tamam›na
odaklanmaz. Bu ayr› birimlerden birisi-
nin daha fazla kâr edebilmesi için, ötekinden
pay almas› laz›md›r. Dikey bütünleflmifl sistem ise;
da¤›t›m, sat›fl ve üretici organizasyonlar›n bir sistem dahilin-
de, eflgüdümlü, entegre bir flekilde çal›flt›¤›, rekabetçi avantaj
sa¤layabilen, farkl› bir hizmet anlay›fl› olan bir sistemdir. Sü-
recin tek bir sahibi olabilece¤i gibi, ayr› ayr› yap›larda bir ara-
ya gelmifl olabilir. Burada önemli olan, toplam maliyete baka-
bilmektir. Ayr›ca, bu yap›da bir bütünlük söz konusu oldu-
¤u için, üretici, da¤›t›m› yapan ve sat›fl› gerçeklefltiren ekip ile
an›nda pazardan do¤ru geribildirim al›r. 

• Dikey bütünleflmifl sistemlerde üretici ile da¤›t›m kana-

l›n›n “kazan-kazan” sistemiyle çal›flmas› için gerekli olan

etkenler hakk›nda bilgi alabilir miyiz? 

Öncelikle “kazan-kazan” stratejisinin gerçeklefltirilebilmesi
için üretici ile da¤›t›m kanal›n›n birlikte, eflgüdümlü olarak
hareket etmesi gereklidir. Da¤›t›m kanal›ndan al›nan en gün-
cel bilgiler süratli bir flekilde üretici taraf›na aktar›lmal›, üre-

ticiler gerek üretim gerekse pazarlama aflamalar›nda bu bilgi-
leri esas almal›d›r. Daha evvel de ifade etti¤im gibi, üretim,
sat›fl, pazarlama ve da¤›t›m fonksiyonlar›ndan oluflan tedarik
zincirinin eflgüdümlü ve bütünleflmifl flekilde çal›flmas›, yo-
¤un rekabetin yafland›¤› sektörlerde ciddi rekabetçi avantaj
sa¤lar. Bu da, üzerinde maliyet bask›s›n› hisseden ve kâr
marjlar›n›n oldukça dar oldu¤u sektörlerde büyük önem ar-
zetmektedir. Burada esas olan aç›kl›k ve iletiflimdir. Odakla-
n›lan nokta üretimden tüketiciye kadar olan toplam maliyet-
tir. Her aflamada sa¤lanan iyilefltirmenin toplam maliyeti et-

kileyece¤i ve dolay›s› ile süreçte yer alan her bi-
rime sürdürülebilir bir avantaj getirece¤i-

nin bilincinin sa¤lanmas›d›r. 

• Pazarda daha iyi yer edin-

mek isteyen üreticiler, da¤›-

t›m kanallar›n› nas›l organi-

ze etmeli? 

Pazarda daha iyi yer edinmek
isteyen üreticiler, da¤›t›m kanal-

lar›n› mutlaka da¤›t›m konusun-
da uzmanlaflm›fl, bu fonksiyona

odaklanm›fl bir ekip taraf›ndan orga-
nize edilmesini sa¤lamal›d›rlar. Ayr›ca,

da¤›t›m, üretim, sat›fl ve pazarlama birbirle-
rinden ba¤›ms›z faaliyetler olarak de¤il, bir eflgüdüm

içerisinde, bütünleflmifl toplam maliyete odakl› fonksiyonlar
toplulu¤u olarak alg›lanmal›d›r. Dolay›s› ile, sat›fl ekibinin pi-
yasadan toplayaca¤› bilgilere muhakkak kulak as›lmal›; üre-
tim, fiyat, da¤›t›m, al›nan geri bildirimler sonucunda güncel-
lenmeli, organize edilmelidir. Özellikle rekabetin yo¤un, kâr
marjlar›n›n dar oldu¤u FMCG gibi sektörlerde bu daha da
büyük önem arzetmektedir. Burada en önemli husus, bu
ekip çal›flmas› içinde da¤›t›m fonksiyonunu iyi sorgulayabil-
mektir. Bunun için de, kime ve nas›l ulafl›laca¤›n› çok iyi ta-
n›mlamak laz›m. Kaç noktaya gidilecek, ne s›kl›kta gidilecek,
da¤›t›ma baflland›ktan ne süre sonra tespit edilen pazar pay›-
na ulafl›lacak; da¤›t›m fonksiyonunu üstlenen ekibin üyesi
bunu söylüyor olabilmeli ve elini tafl›n alt›na koymal›d›r. Da-
¤›t›m rafa kadar sorumludur. Çok iyi bir da¤›t›m, ürünün raf-
tan da çekilece¤i anlam›na gelmez. Markan›n da arkas›nda
çok iyi durulmas› gere¤i var.

Demir Aytaç: “Da¤›t›m,
üretim, sat›fl ve pazarlama
birbirlerinden ba¤›ms›z

faaliyetler olarak de¤il, bir eflgüdüm
içerisinde, bütünleflmifl toplam 
maliyete odakl› fonksiyonlar 

toplulu¤u olarak 
alg›lanmal›d›r. ” 



oç Allianz Hayat ve Emeklilik Ge-
nel Müdürü M. Kemal Olgaç, 27
Ekim 2003 itibar› ile bireysel emek-
lilik planlar›n›n sat›fl›na bafllamalar›

dolay›s›yla düzenlenen bas›n toplant›s›nda, Birey-
sel Emeklilik Sistemi’nin (BES) iflleyiflini, kat›l›m-
c›lara ve ülke ekonomisine getirisini anlatt›. 
Koç Allianz’›n, bireysel emeklilik alan›nda pazar
pay›n› ilk y›l için yüzde 13’e, beflinci y›lda ise yüz-
de 15’e ç›karmay› hedefledi¤ini aç›klayan M. Ke-
mal Olgaç, “Sistem yavafl yavafl yeri-
ne oturacak ve Koç Allianz
Hayat ve Emeklilik de pi-
yasa liderleri aras›nda
yerini alacakt›r” dedi.
Koç Allianz Hayat ve
Emeklilik’in, toplant›-
s›na Genel Müdür M.
Kemal Olgaç’›n yan› s›ra
Genel Müdür Yard›mc›lar›
Ömür fiengün ve Semih Ya-

vuz, Grup Müdürü Ayfle Sezik

Türkölmez ve Halkla ‹liflkiler Müdürü Melda Sa-

ya da kat›ld›. 
Bireysel emeklilik sisteminin uzun dönemli ve bi-
reylere çok iyi tan›t›lmas› gereken bir uygulama
oldu¤unu söyleyen M. Kemal Olgaç flöyle konufl-
tu: “Sistem befl-alt› y›l içerisinde ray›na oturacak,
süreç içinde büyüyecek. Sab›rl› olmam›z gereki-
yor. Bireysel ve kurumsal yat›r›mc›lar› hedefliyo-
ruz. Yabanc› yat›r›mc›lar›n da ilgi gösterece¤ini
öngörüyoruz. Emeklilik planlar› sat›fllar›m›za 27
Ekim’de bafllad›k. Bir y›l içinde, yaklafl›k 13 bini
bireysel, 17 bini kurumsal olmak üzere 30 bin ka-

t›l›mc›ya ulaflaca¤›m›z› öngörüyoruz. Bireysel
emeklilik sistemine kat›lanlar›n say›s›n›n befl y›l
içinde 200 binleri aflaca¤›n› bekliyoruz. Bu ra-
kamlar da gösteriyor ki,  bireysel emeklilikte piya-
sada liderlerden birisi biz olaca¤›z.”

Güven Çok Önemli
Toplant›da bas›n mensuplar›n›n sorular›n› da ya-
n›tlayan M. Kemal Olgaç, Koç Allianz’› rakiplerin-
den farkl›laflt›ran özellikleri de flu flekilde belirtti:

“BES, pahal› ve yüksek yat›r›m ge-
rektiren bir sistem. Sisteme

yüksek sermaye koymak
gerekiyordu, biz de bu-

nu yapt›k. Çünkü, bi-
reysel emeklilik aday-
lar›n› sisteme al›rken
toplad›¤›m›z katk› pay-

lar›ndan çok küçük ke-
sintiler yapmak zarureti

var. Bu bak›mdan önümüzde-
ki befl-alt› y›l kâr oluflaca¤›n› düflün-

müyoruz. Bütün ortaklar›m›z, flirketimizin mali
yap›s›n› sürekli desteklemek için haz›r. Bu iflte biz
var›z ve liderli¤e aday›z. Koç Allianz’›n, portföy yö-
netimi ve yap›lanmas› aç›s›ndan önemli farklar›
var. Gerek emeklilik planlar›, gerekse fon yönetimi
bak›m›ndan rakiplerimize oranla dünya ölçe¤inde
ortaklar›m›z›n olmas›, dünyadaki uygulamalar› bi-
re bir Türkiye’ye getirmek bak›m›ndan avantajl›
oldu¤umuzu düflünüyorum. Bildi¤iniz gibi Koç
Allianz’›n ortakl›k yap›s›, yüzde 51 yerli, yüzde
49’u ise yabanc› ortaklardan olufluyor. Sigorta sek-
töründe “güven”in en önemli unsur oldu¤una ina-
n›yoruz. Koç Allianz, bugüne kadar oldu¤u gibi
bundan sonra da sektörde “güvenin” adresi olma-
ya devam edecektir. Girdi¤i her alanda sektörün li-
deri olan Koç Grubu ile dünyan›n lider  kuruluflu
Allianz’›n güçlerini birlefltiren bir flirketiz. Ayr›ca
yabanc› orta¤›m›z›n “know-how”› da gücümüze
güç katacakt›r. Koç Allianz olarak, bugüne kadar
oldu¤u gibi bireysel emeklilik konusunda da müfl-
teri memnuniyetini ön planda tutan hizmet anlay›-
fl›m›zla fleffaf, do¤ru ve sürekli bilgi ak›fl›n›n sa¤-
land›¤› bir mekanizma kuraca¤›z.”

Koç Allianz’da Bireysel Emeklilik Sat›fllar› Bafllad›

“En Büyük Fark›m›z Güven”

Koç Allianz Hayat
ve Emeklilik Genel
Müdürü M. Kemal

Olgaç: “Bireysel
Emeklilik Sistemi,

pahal› ve yüksek
yat›r›m gerektiren

bir sistem. Sisteme
yüksek sermaye 

koymak 
gerekiyordu; 

biz de bunu yapt›k.
Çünkü, bireysel

emeklilik adaylar›n›
sisteme al›rken

toplad›¤›m›z katk›
paylar›ndan 
çok küçük 

kesintiler yapmak
zarureti var.”

K

Koç Allianz Hayat ve Emeklilik, bireysel emeklilik alan›nda pazar pay›n›
ilk y›l yüzde 13’e, beflinci y›lda ise yüzde 15’e ç›karmay› hedefliyor
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Koç-Ata-Sancak 
Kilometre Tafllar›

Temel At›ld› 
16 Aral›k 1999

‹lk Ürün Hasad› 
15 May›s 2000

‹lk Süt ‹neklerinin Gelifli
28 Eylül 2000

Aç›l›fl
11 Ekim 2000

‹lk Süt
12 Aral›k 2000

‹lk Besi Sat›fl› 
12 Temmuz 2000

üneydo¤u Anadolu bölgesinde ta-
r›m›n bir sanayi haline getirilmesi
amac›yla 11 Ekim 2000 tarihinde
aç›l›fl› yap›lan, Koç Toplulu¤u, Ata

Grubu ve Sancak Grubu’nun fianl›urfa’daki ortak
flirketleri Koç-Ata-Sancak Besi ve Tar›m Ürünle-

ri A.fi.’nin, sabit yat›r›m› 25.5 milyon Dolar ve ifl-
letme sermayesi 10.1 milyon Dolar olmak üzere
toplam 35.6 milyon Dolar yat›r›m hacmi bulunu-
yor. ‹flletme, 1650 adetlik büyükbafl hayvan ve 9
bin adetlik dana sürüsü ile Türkiye’nin en büyük
hayvanc›l›k iflleme kapasitesine sahip.

Rekor Verimlilik
500 dönüm arazi üzerine kurulu çiftlikte, hayvan-
lar›n bilgisayar kontrolü alt›nda bulunmas› saye-
sinde en ufak bir olumsuzluk yaflanm›yor ve kulla-
n›lan teknoloji ile hayvanlardan en iyi ürünler elde
ediliyor. ‹flletme, çiftlik yönetim program›, mo-
dern tar›m makineleri, ileri sulama sistemleri ve
suni dölleme gibi modern teknoloji yöntemlerini
kullanarak rekor derecesinde verimlilik sa¤lamas›-
n›n yan› s›ra; su tasarrufu, toprak tuzlanmas› ve
erozyonu önleme konular›nda da önemli baflar›la-
ra imza at›yor. Koç-Ata-Sancak Besi ve Tar›m
Ürünleri ‹flletmesi, y›ll›k ortalama 12 bin ham hay-
van, 54 bin ton yem, 12 bin kesimlik hayvan ve 10
milyon litre süt üretimiyle de lider konumunu
sürdürüyor.

Yeni Pazar Yaratmak
Koç-Ata-Sancak Çiftli¤i’nin hedefleri aras›nda, böl-
gede Süt ve Dam›zl›k Birli¤i oluflturman›n yan› s›-
ra çiftçiler için bir pazar yaratarak yem bitkisi eki-
mini cazip k›lmak, kullan›lmakta olan modern ta-
r›m yöntemlerinin tan›t›larak kullan›lmas›n› teflvik
etmek ve bu yolla verim art›fl› ile maliyet avantaj›
sa¤lamak yer al›yor. Bunlar›n yan› s›ra g›da sanayii
oluflmas›n› cazip hale getirecek miktar ve maliyet
seviyelerine ulaflmay› amaçlayan iflletme, bunun
için ürünlerin pazarlara nakliyesi ile ilgili çözümler

oluflturulmas› gerekti¤ini vurguluyor. ‹flletme,
hayvanc›l›¤›n sürekli yap›lan bir iflkolu olarak yer-
leflmesi için, devletin hayvanc›l›k ve yem bitkileri
üretimini desteklemek üzere yürürlü¤e koydu¤u
teflvik ve primlerin vatandafllara anlat›lmas› ve bu
teflviklerin zaman›nda ödenmesi konusu üzerinde
önemle duruyor. Bölgede bu ölçekteki tek tesis
olan Koç-Ata-Sancak Besi ve Tar›m Ürünleri ‹fllet-
mesi, yurt genelinde salg›n hastal›k takibinin ve
bilgi paylafl›m›n›n sektörün gelece¤i aç›s›ndan
önemini vurguluyor. Devlette 3.9 trilyonluk KDV
alaca¤› bulundu¤unu belirten ortakl›k, küçük çift-
çi için sa¤lanan imkânlar›n büyük iflletmelere de
sa¤lanmas› ve tar›m için kullan›lan elektrik, mazot
fiyat›n›n makul seviyeye indirilmesi talebinde bu-
lunuyor. ‹flletme, DS‹’den k›fl ekimi için ihtiyaç
duyulan suyu vermesini ve elektrik, su, telefon, in-
ternet gibi temel ihtiyaçlar›n düzgün olarak sa¤lan-
mas›n› isterken, kal›c› ve uzun vadeli yat›r›m yap›-
labilmesi için tar›m politikalar›n›n da uzun vadeli
olmas› gerekti¤ini belirtiyor.

G

1999 y›l›nda temeli at›lan ve 2000 y›l›nda hizmete
aç›lan Koç-Ata-Sancak Besi ve Tar›m Ürünleri A.fi.,
bugün Güneydo¤u Anadolu Bölgesi’nde proje 
büyüklü¤ü ve hedefleri itibar› ile Türkiye için öncü 
ve örnek bir giriflim olarak kendini gösteriyor

Koç-Ata-Sancak
GAP’› Beslemeye Devam Ediyor



‹fl modeli ve teknolojisiyle dün-
yada bir “ilk” olan dijital pazar-
lama platformu Paro, 1-24 Ka-
s›m tarihleri aras›nda yaklafl›k
100 ma¤azan›n kat›l›m›yla Tür-

kiye’nin “tüketiciye kazand›-
ran” en büyük al›flverifl flenlikle-
rinden birisini düzenledi. fien-
lik “Bizden al›flverifl yap›n, flen-
li¤e kat›l›n, kazan›n” slogan›yla
gerçekleflti. Kat›l›mc› ma¤aza-
lardan al›flverifl yaparak çekilifle
kat›lan tüketiciler Paro’dan,
Ford Street Ka, ev sinemas›,
DVD, TV ve cep telefonu gibi
birbirinden de¤erli hediyeler
kazanacak. Kazanan talihliler

ise 8 Aral›k 2003 tarihli Sabah
Gazetesi’nde duyurulacak. Paro
Al›flverifl fienli¤i kapsam›nda 65
adet ma¤azaya “ParoEkranlar”
kuruldu. Tüketicilerin büyük
ilgi gösterdi¤i bu ekranlar ve
bas›lan kuponlarla al›flverifl flen-
li¤i tüketicilere duyuruldu. Gi-
yimden g›daya, kozmetikten ev
gereçlerine kadar birbirinden
farkl› ürünlerin sat›ld›¤› 100
ma¤azan›n çeflitli indirim ve
promosyonlarla kat›ld›¤› ve tü-
keticilerin büyük ilgi gösterdi¤i
flenlik, 24 gün sürdü. fienlik sü-
resince al›flverifl merkezinde tü-
keticiler hem Paro sistemine
üye oldular, hem flenli¤e kat›lan
ma¤azalardan yüzde 20’ye va-

ran oranlarda indirimli al›flverifl
yapt›lar, hem de yapt›klar› her
25 milyon liral›k al›flverifl için
çekilifle kat›larak hediyeleri ka-
zanma flans› yakalad›lar. fienlik
süresince kat›l›mc› ma¤azalar
Paro sistemi ile tüketicilere na-
s›l ulafl›ld›¤›n›, Paro sisteminin
özelliklerini deneme ve sundu-
¤u avantajlar› yaflama f›rsat›n›
elde ettiler. Paro sistemine tü-
keticiler kredi kartlar›, ma¤aza
kartlar› ve ATM kartlar› ile üye
olabiliyor. Paro sistemine üye
olmak ve Paro f›rsatlar›ndan ya-
rarlanmak için Paro’nun
www.paro.com.tr adresli inter-
net sitesini ziyaret etmek veya
(0216) 454 15 15 numaral›
“Paro Dan›flma Hatt›”n› aramak
gerekiyor. 
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B‹LG‹
Paro’nun ‹lk Al›flverifl fienli¤i

Apple taraf›ndan 16-20 Eylül
tarihleri aras›nda Paris Porte

de Versailles’de
gerçeklefltirilen Apple Expo’da
Apple’›n yeni ürünleri tan›t›ld›.
Apple’›n dizüstü pazar›ndaki
en iddial› ürünü
PowerBook’lar inan›lmaz
h›zlar› ile rakiplerinin önünde
yer al›yor. Apple Expo’da
kat›l›mc›lara tan›t›lan yeni
PowerBook’lar üç yeni
modelindeki de¤iflik ifllemci
seçenekleri ile kullan›c›lara
benzersiz bir güç ve
performans sunuyor. 
Az yer kaplayan ve gücünü
kan›tlayan 12.1 inçlik
PowerBook, herkesin gözlerini
kamaflt›ran 15.2 inçlik
PowerBook ve dünyan›n 
ilk 17 inçlik PowerBook’u ile
birlikte yeni gelifltirilmifl
olanaklar kullan›c›larla
bulufluyor. PowerBook’lar leke
ve çiziklere karfl› dayan›kl› ve
pürüzsüz d›fl yüzeyiyle,
hafifli¤iyle, modern ve
alüminyum kaplaman›n
sa¤lad›¤› dayan›kl› tasar›m›yla
herkesin be¤enisini topluyor.
Apple PowerBook’lar›n fiyatlar›
1699 Euro’dan bafll›yor.

Apple
PowerBook
Teknoloji
Liderli¤ine
Oynuyor

Türkiye’de ilk kez bir siteye
LRE teknolojisi ile h›zl› internet
eriflimi uygulamas›n› gerçeklefl-
tiren Koç.net, flimdi de A¤ao¤-

lu My City sakinlerini 64
KB’tan bafllayan h›zlarla 24 sa-
at, h›zl›, güvenli ve kesintisiz
internetle buluflturuyor.
Koç.net-Omnitek birlikteli¤i-
nin kampüs hizmetleri çerçeve-
sinde A¤ao¤lu My City’de kur-
du¤u merkezi internet eriflimi
hem çok ekonomik hem de
kurulumu çok kolay.

Sheraton Ankara’ya
“Kablosuz ve H›zl› 
‹nternet”
Koç.net, ifl orta¤› Cisco taraf›n-

dan donan›m altyap›s› sa¤lanan
WLAN hizmeti kapsam›nda
Sheraton Hotel & Conventi-

on Center’›n çal›flma alanlar› ve
toplant› odalar›nda da kablosuz
eriflimi sa¤lamak üzere sistem
kurulumunu gerçeklefltirdi. Sis-
tem, misafirlerin tafl›nabilir bil-
gisayarlar›na tak›lan ve kablo-
suz eriflim sa¤layan PCMCI
standart kartlar› ile çal›fl›yor. 

Koç.net’ten National
Turizm’e Merkezi 
‹letiflim
Koç.net’in bir di¤er çal›flmas›
da turizm alan›nda. Koç.net,
National Holding bünyesinde
faaliyet gösteren National Tu-

rizm’e MPLS-VPN (Multi Pro-
tocol Label Switching-Virtual
Private Network) hizmeti ver-
meye bafllad›. Proje kapsam›n-
da National Holding bünyesin-
de yer alan Princess Resort

Hotels ve National Turizm’in
bölge ofisleri aras›ndaki muha-
sebe uygulamalar› ile di¤er kri-
tik öneme sahip verilerin ileti-
flimi Koç.net omurgas› üzerin-
den sa¤lanacak. 

Koç.Net’ten Farkl› ‹nternet Çözümleri



‹zocam, mimarl›k ve mühen-
dislik e¤itimi alan üniversite
ö¤rencilerine yal›t›m sektörü-
nü yak›ndan tan›tmak ve bu
sektörde ihtisaslaflmalar›n› sa¤-
lamak amac›yla bu y›l dördün-
cüsünü düzenledi¤i Yal›t›m Ya-
r›flmas› için baflvurular› kabul
etmeye bafllad›. ‹ki aflamal› ola-
rak gerçeklefltirilecek yar›flma-
ya kat›lacak tüm projelerde,
“Gürültü Kontrol Yönetmeli-
¤i”ne ve “Binalar›n Yang›ndan
Korunmas› Yönetmeli¤i”ne uy-
gunluk ve bu detaylar›n geliflti-

rilmesi koflulu aranacak. Birin-
ci olan ekip ve ekipten sorum-

lu ö¤retim üyesi dizüstü bilgi-
sayar, ikinci ve üçüncü olan
ekip ve sorumlu ö¤retim üye-
leri ise para ödülü kazanacak.
Projeler yal›t›m alan›nda uz-
man kiflilerden oluflan jüri
taraf›ndan de¤erlendirilecek
ve 19 Nisan’da birinci eta-
b›n sonuçlar›n›n duyurul-
mas›yla finale kalan alt›
üniversite ekibi ‹stanbul’a
davet edilecek. 14 May›s
2004’te yap›lacak final eta-
b›nda dereceye giren ekip-
ler belli olacak. 

TUR‹ZM ‹NfiAAT
‹zocam Yal›t›m Yar›flmas›’na
Baflvurular Bafllad›!
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Otokar, 29 Ekim-2 Kas›m ta-
rihleri aras›nda Antalya’da dü-
zenlenen 3. Akdeniz Otomo-

bil, Ticari Araçlar ve Yan Sa-

nayi Fuar› AUTOSHOW

2003’e kat›ld›. Otokar, 348
metrekarelik stand›nda M-2000
Platinium, Sultan 145S, Sultan
115L ve 2004 y›l›nda pazara
sunulacak olan halk otobüsü ti-
pi Sultan 145B sergiledi. Fuar›n
ilk gününde Otokar stand›n›n

onur konu¤u, Koç Holding fie-
ref Baflkan› Rahmi M. Koç idi.
Rahmi M. Koç, M-2000 Platini-
um ve Sultan midibüsler hak-
k›nda bilgi alarak, araçlar› ince-
ledi. Otokar mühendisleri tara-
f›ndan her detayda kullan›c› ih-
tiyaçlar› do¤rultusunda tasarla-
nan Sultan serisine, özellikle tu-
rizm sektöründe ve flehiriçi ser-
vis tafl›mac›l›¤› alan›nda hizmet
verenler büyük ilgi gösterdi.

sekt�re l

E¤itime
Büyük Destek
Otokar, “Üniversite-Sanayi” iflbirli-
¤i projesinin 2003 mezunlar›n› ver-
di. Sakarya Üniversitesi Meslek

Yüksek Okulu Otomotiv Bölü-

mü’nden on ö¤renci Otokar’da pra-
tik e¤itimlerini tamamlad›. Ö¤renci-
ler, e¤itimlerinin sertifikalar›n› Oto-
kar Genel Müdür Yard›mc›s› Erdal

Ak›fl’tan ald›lar. Otokar, 1998’den
bu yana, proje kapsam›nda ö¤renci-
lere teorik e¤itimin yan› s›ra uygula-
mal› e¤itim sa¤l›yor.

Hava s›cakl›klar›n›n 7ºC’ye
düflmesiyle birlikte, normal
lastiklerin yolu kavrama yete-
ne¤inde, desen ve kauçuk ya-
p›s› nedeniyle gözle görülür
bir azalma olur. Bu nedenle,
k›fl lastiklerinin do¤ru zaman-
da kullan›m› sürücü ve sürüfl
güvenli¤i aç›s›ndan büyük
önem tafl›r. So¤uk ve ya¤›fll›
yol koflullar›ndan korunman›n
en iyi çözümü olarak, Toplulu-
¤umuz flirketlerinden Oltafl,
güvenli¤iniz için Ulusal Ame-

rikan Karayollar› Trafik Gü-

venli¤i ‹daresi (NHTSA) ta-
raf›ndan ödüllendirilen Conti-
nental k›fl lastikleri serisini
öneriyor. Güvenli¤iniz kadar
sa¤l›¤›n›z› da düflünen Conti-
nental, “güvenli¤iniz tamam,
ya sa¤l›¤›n›z” slogan› ile bir
kampanya bafllatt›. Kampanya
kapsam›nda, Continental yet-
kili sat›c›lar›ndan al›nacak her
iki Continental k›fl lasti¤i için,

araç sahiplerine bir kutu eki-
nezya çay› verilecek. Do¤a Bit-
kisel Ürünler taraf›ndan çay
formunda Türk tüketicisi için
haz›rlanan Ekinezya bitkisi,
Amerika’da fiayen ve Siyu ka-
bilelerinin, yaralar› iyilefltirme-
den ateflli hastal›klar›n tedavi-
sine kadar genifl bir yelpazede
kullan›l›yor.

Hem Arac›n›z Hem de Sizin ‹çin
Conti-Vitamin C

Otokar’›n 
Antalya Ç›karmas›

YAN SANAY‹



‹lk üretimini 2 Ekim 1994 tari-
hinde gerçeklefltiren Türk

Traktör, 1 Kas›m günü ö¤le sa-
atlerinde banttan ç›kan motor
ile 100 bininci yerli Türk Trak-
tör motorunun üretimini ger-
çeklefltirdi. Fabrikadaki iflçile-
rin büyük coflkusuyla gerçek-
lefltirilen üretim, tüm çal›flanlar
için de bir gurur tablosu oldu.
Türk Traktör Genel Müdürü
Hakk› Akkan ise Motor Montaj
Hatt›’n› ziyaret ederek 100 bi-
ninci motorun üretiminin ger-
çekleflmesi nedeniyle katk›s›
olan  tüm çal›flanlar› kutlad›.

Çal›flanlar Bir Arada
Türk Traktör ‹letiflim Günleri

kapsam›nda Ç›ra¤an Oteli An-
kara Balo Salonu’nda gerçeklefl-
tirilen e¤lenceye Türk Trak-
tör’ün yaklafl›k 150 çal›flan› ile
eflleri kat›ld›. ‹nsan Kaynaklar›
ve Kalite Sistemleri’nin organize
etti¤i gecede, çal›flanlar yo¤un ifl

program›n›n yorgunlu¤unu
Trio Esinti grubunun coflkulu
melodileri eflli¤inde gönüllerin-
ce e¤lenerek att›. Gece, Türk
Traktör çal›flanlar›n›n Genel
Müdür Hakk› Akkan’a arma¤a-
n sunmas›yla sona erdi.
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Türk Traktör’ün 100 Bininci Gururu

OTOMOT‹V

Türk Traktör, 2002 y›l›nda
gerçeklefltirdi¤i yüksek düzey-
de ihracat ve yüksek düzeyde
kurumlar vergisi öde-
mesi nedeniyle Anka-

ra Sanayi Odas› tara-
f›ndan ödüllendirildi. 
Ankara Sanayi Oda-
s›’n›n 40. y›ldönü-
münde gerçekleflen
geleneksel ödül töre-
ninde, 2002 y›l›nda
yüksek düzeyde kurumlar ver-
gisi ödeyen 27 ve en yüksek ih-
racat› gerçeklefltiren 19 flirket
baflar› plaketine lay›k görüldü.

Türk Traktör ve Ziraat Makine-
leri A.fi.’nin baflar› plaketini,
Baflbakan Recep Tayyip Erdo-

¤an’›n elinden Ge-
nel Müdür Hakk›

Akkan ald›.
40. kurulufl y›ldö-
nümünü kutlayan
ASO’nun ödül tö-
reni’ne, Baflbakan
Recep Tayyip Er-
do¤an’›n yan› s›ra,

bakanlar, ASO Baflkan› ve yet-
kilileri, Ankara sanayi temsilci-
leri ile çok say›da bas›n mensu-
bu kat›ld›. 

Ankara Sanayi Odas›
taraf›ndan verilen
baflar› plaketini
Türk Traktör Genel
Müdürü Hakk›
Akkan, Baflbakan
Recep Tayyip
Erdo¤an’dan al›yor.

Otoyol, 27 Eylül’de beyaz ya-
kal› çal›flanlar için Koç Üniver-

sitesi’nde, hemen ard›ndan 29
Eylül’de mavi yakal› çal›flanlar
için Adapazar› Otoyol Fabri-

kas›’nda motivasyon toplant›la-
r› düzenledi. Toplant›da ev sa-
hipli¤ini Otoyol Sanayi Genel
Müdürü Murat Selek ve Oto-
yol Pazarlama Genel Müdürü
Cengiz Nay›r yaparken, Koç
Holding FIAT Grubu Baflkan›
Ayd›n ‹. Çubukçu ve Iveco
Stratejik Geliflim Direktörü Gi-

anni Cresti de ortaklar› temsi-

len organizasyona kat›ld›. 2003
y›l›n›n ikinci yar›s›nda Otoyol-
Iveco’nun girdi¤i yeniden yap›-
land›rma süreci dahilinde çizi-
len stratejik plan›n özetlendi¤i
toplant›da, stratejik plan›n ilk
aflamas›n› oluflturan ve flirketin
güçlü ve zay›f yönlerinin belir-
lendi¤i Arama Konferans›’na da
de¤inildi. Stratejik plan›n baflla-
ma vuruflu niteli¤inde olan bu
toplant›larda toplam 1070 kifli-
den oluflan bir tak›m kuruldu
ve Iveco formas›yla zafer flark›-
lar› söylendi.

Otoyol’dan 
Motivasyon Çal›flmalar›

IVECO
Bayileri Bulufltu!
Otoyol Pazarlama, 4-5 Ekim
2003 tarihlerinde K›br›s’ta bir
bayi toplant›s› düzenledi. Top-
lant›da, 2003 y›l›n›n de¤erlen-
dirilmesinin ard›ndan, Oto-
yol’un girdi¤i yeniden yap›lan-
d›rma süreci ve bu süreç do¤-
rultusunda bayi yeniden yap›-
land›rma çal›flmalar›na de¤i-
nildi. 2003 y›l›nda gerçekleflen
Otoyol at›l›mlar›n›n ve 2004
y›l›na iliflkin hedeflerin çizildi-
¤i toplant›, Iveco ‹hracat Mü-
dürü Gianalberto Lupi’nin
Daily ürün grubu stratejileri
ve Daily’nin d›fl pazarlardaki
üstün performans› konulu su-
numu ile devam etti.

Türk Traktör’e Ankara 
Sanayi Odas›’ndan Ödül



2002-2003 ö¤retim y›l›nda bafl-
lat›lan bir uygulama ile Otoyol

Pazarlama A.fi.’de staj yapan ti-
caret lisesi ö¤rencilerine, teorik
bilgilerini ifl hayat›ndaki pratik
uygulamalar ile pekifltiren çal›fl-
malar yapt›r›l›yor. Ürün Takip
Müdürü O¤uz Pircivano¤-

lu’nun organize etti¤i ve Finans-
man Uzman› Gürkan Konur-

bay’›n katk›da bulundu¤u çal›fl-
ma ile ö¤renciler, okullar›n›n

belirledi¤i staj program›na uy-
gun konularda seçilen uygula-
ma a¤›rl›kl› ödevlerini, staj yap-
makta olan di¤er arkadafllar›na
sunuyorlar. Çarflamba günleri
organize edilen toplant›larda
2003-2004 ö¤retim y›l› stajerle-
ri, “serbest meslek makbuzu”,
“müstahsil makbuzu”, “pera-
kende sat›fl fifli” ve “gider pusu-
las›” ile ilgili haz›rlad›klar› çal›fl-
malar› sunuyorlar.

Iveco’nun yeni minibüs mode-
li M14 piyasaya sunuluyor. Ta-
mamen klinik testler ve birebir
görüflmeler ile belirlenen müfl-
teri ihtiyaçlar› do¤rultusunda
yenilenen M14’te iki farkl› mo-
tor seçene¤i sunuluyor.
Ekonomik motoruyla yüksek
verimlilik sa¤layan M14.9 ve
turbo motoruyla her tür yol
koflulunda yüksek performans

sunan M14.12 modelleri müfl-
terilerin farkl› kullan›m amaç-
lar›na hitap ediyor. Yeni d›fl es-
teti¤i ile Yeni Iveco M14 müfl-
teri memnuniyetini daha da
yükseltecek.
Her iki tipte de önemli bir ka-
rarla yerli motora geçen Oto-
yol-Iveco, bu sayede sat›fl son-
ras›nda da iflletme maliyetleri-
ni düflürmeyi hedefliyor.

sekt�re l

Iveco’dan Yeni M14
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Otoyol Pazarlama Stajyerlerinden
Pratik Çal›flmalar

Birmot’tan 
Aycell’e Dev Teslimat
Birmot Çankaya temsilcili¤i ta-
raf›ndan, Aycell Haberleflme

ve Pazarlama Hizmetleri

A.fi.’ye 125 araçl›k Fiat Doblò
teslimat› gerçekleflti. Türkiye
genelinde Aycell network’ünü
oluflturan tüm bayi teflkilat› ta-

raf›ndan kullan›lacak olan top-
lam 125 araçl›k Fiat Doblò filo-
su, Aycell kurumsal kimlikli
(artwork) Fiat Doblò 1.9 JTD
Cargo AC (panelvan) ve Fiat
Doblò 1.9 JTD Combi AC’ler-
den olufluyor.

Birmot A.fi. ve Milpa iflbirli-
¤iyle 14 Kas›m 2003 tarihinde
bafllayan ikinci el otomobil
kampanyas›, her bütçeye uy-

gun ödeme koflullar› ile uzun
vadeli, düflük faizli taksit ola-
naklar› sunuyor.
‹ste¤e ba¤l›, kifliye özel ödeme
planlar› da sunan kampanya,
ikinci el araç sahibi olmak iste-
yenlere taksitle araç sat›n al-
man›n keyfini yaflatacak. Kam-
panya bünyesindeki yüzlerce
ikinci el araç, Birmot güvence-
sinde 6 ay/10 bin kilometre ga-
ranti kapsam›nda sat›l›yor.
Kampanya ile ilgili bilgi almak
ve taksitle sat›lacak olan ikinci
el araçlar› incelemek için Bir-
mot Temsilcilikleri veya
www.birmot.com.tr sayfas› zi-
yaret edilebilir.

‹kinci El Araçlar Birmot ve 
Milpa Güvencesiyle



DAYANIKLI  TÜKET‹M
Beko Elektronik’te Hedef Y›lda 7.5 Milyon Televizyon
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2005 y›l›nda sektöründe
Avrupa lideri olmay› he-
defleyen Beko Elektro-

nik, büyüme hamlesini
sürdürüyor. 2001 y›l›nda
2.1 milyon televizyon
üretimi gerçeklefltiren
Beko Elektronik, bunu
2002 y›l›nda 4.2 milyon
adede ç›kararak, 2003 y›l› so-
nunda ise 5.3 milyon adede ç›-
karmay› hedefleyerek sektörü-
nün en h›zl› büyümesini gerçek-
lefltirdi. fiirket, televizyon üreti-
mini 2004 y›l›nda 7 milyon ade-

de, 2005 y›l›nda
ise 7.5 milyon
adede ç›karmay›
planl›yor. fiirket
2003 y›l› sonun-
da 4.6 milyon
adet TV ihraç
ederek, 510 mil-
yon Euro ciro el-

de etmeyi planl›yor. 2002 y›l›n-
da 3.7 milyon TV ihraç ederek,
478 milyon Euro ihracat geliri
elde eden flirketin, 2004 y›l› he-
defi ise 6-6.5 milyon TV ihraç
ederek, 700-750 milyon Euro

ciroya ulaflmak. Bugün bir sat›fl
ve pazarlama flirketine dönüfl-
tüklerini vurgulayan Beko
Elektronik Genel Müdürü Ali

H. Sümerval, de¤iflimi flöyle ak-
tard›: “Beko Elektronik art›k
kendi markas›yla üretim yapan
OEM üretici kimli¤inden,
komple çözüm üreten ODM
kimli¤ine geçti. Tüm elektronik
iflini bize emanet eden müflteri-
lerimiz var. Önümüzdeki 10 y›l-
da hedefimiz Beko Elektronik’in
dünya liginde üst s›ralara yerlefl-
mesidir.” 

‹lk 9 Ayda Yüzde 
75 Net Kâr Art›fl›
2003 y›l›n›n ilk dokuz ay›nda
26 trilyon 340 milyar lira net
kâr elde eden Beko Elektronik,
geçen y›l›n ayn› döneminde 15
trilyon 43 milyar lira net kâr
aç›klam›flt›. Böylece net kâr›n›
geçen y›l›n ayn› dönemine göre
ilk dokuz ayda yüzde 75 art›r-
m›fl oldu. 2002’nin dokuz ayl›k
döneminde 643 trilyon 943
milyar lira olan net sat›fl rakam-
lar›, 2003’te 791 trilyon 368
milyar liraya ulaflt›. Geçen y›l›n
dokuz ayl›k döneminde 2 mil-
yon 911 bin adet olan TV üreti-
mini bu y›l›n ayn› döneminde 3
milyon 576 bine ç›karan Beko
Elektronik’in sat›fl rakamlar› da
art›fl gösterdi. Geçen y›l›n 9
ay›nda 2 milyon 924 bin adet
televizyon sat›fl› gerçeklefltiren
Beko Elektronik, bu y›l›n ayn›
döneminde 3 milyon 551 bin
adetlik sat›fl gerçeklefltirdi.

Beko Elektronik
Genel Müdürü Ali H.
Sümerval, dokuz 
ayl›k sonuçlar›n
aç›kland›¤› toplant›da
önümüzdeki dönemin
hedeflerini de dile
getirdi.

2002 y›l›nda Arçelik taraf›ndan
sat›n al›nan ve üç Yeflilkuflak

projesini aktif olarak sürdüren
Arctic, 23-24 Ekim 2003’te ger-
çeklefltirilen yönetim semineri-
ne üretim, pazarlama, sat›fl, sat›-
nalma, ihracat, finans, insan
kaynaklar›, mühendislik, servis,
biliflim teknolojileri, lojistik ve
idari bölümlerden 21 yöneticisi

ile kat›ld›. Yöneticileri Alt› Sig-

ma metodolojisi ve organizas-
yonu hakk›nda bilgilendirme-
nin amaçland›¤› seminerde, söz
konusu metodoloji içinde kulla-
n›lan araçlar›n uygulamalar› da
yer ald›. Yöneticilerin ço¤unun
Rumen oldu¤u seminer, Arçelik
çal›flanlar›nca ‹ngilizce olarak
verildi. 

Arçelik A.fi.’nin tüm birimleri
ve iflletmeleri, yenilenen ISO

9001 standard›na göre belge-
lendirme çal›flmalar›n› tamam-
lad›lar. Bulafl›k makinesi, buz-
dolab›, çamafl›r makinesi, çok
amaçl› motor, piflirici cihazlar,
elektrikli süpürge ve motor,
kompresör iflletmeleri mevcut
TS EN ISO 9001:1994 Kalite
Yönetim Sistemi Standard›’na
uygunluk belgelerini, baflar›yla
yenilediler.
ISO 9001 standard›, süreç yö-
netimi, müflteri odakl›l›k ve ifl
süreçlerinin sürekli iyilefltiril-
mesi gibi yaklafl›mlar›n yeni ko-

flullar olarak eklenmesiyle 2001
y›l› sonunda yeniden yay›mlan-
m›fl ve yeni versiyona göre dü-
zenlemeler için 2003 y›l› sonu-
na kadar süre tan›nm›flt›. 
Sat›fl-pazarlama süreçlerinin ilk
kez kapsama dahil edildi¤i, sü-
reç yönetimi, müflteri odakl›l›k
ve sürekli iyilefltirme yaklafl›m-
lar›n›n yeni flartlar olarak gün-
deme geldi¤i denetimlerde her-
hangi bir uygunsuzluk tespit
edilmemifltir. Arçelik genelinde,
geçifl sürecinin s›f›r uygunsuz-
lukla ve zamanlanandan önce
tamamlanmas› büyük memnu-
niyet yaratm›flt›r.

Arçelik Kalite Yönetim 
Sisteminde ISO 9001:2000
Standard›

Arctic’te Alt› Sigma 
Yönetim Semineri



Arçelik’te Hedef:
Avrupa’da ‹lk Befl

sekt�re l
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Arçelik, patent konusundaki
çal›flmalar› nedeniyle, Türk

Patent Enstitüsü’nün (TPE)

Cumhuriyet’in 80. y›l› için
Ankara’da 6-7 Kas›m tarihle-
rinde düzenledi¤i sergiye da-
vet edildi. Y›l›k cirosunun
yüzde 1,5’ini araflt›rma ve ge-
lifltirmeye yapt›¤› yat›r›mlara
ay›ran ve bu sayede teknoloji
alan›nda önemli geliflmeler
kaydeden Arçelik, genifl ürün
yelpazesini ald›¤› patentlerle
koruyor. 

Farkl› Patentler
1990 y›l›ndan itibaren kendi
teknolojisini yaratan ve AR-
GE yat›r›mlar›na h›z veren
Arçelik, gelifltirdi¤i teknoloji-
leri korumak ve taklit edilme-
lerini önlemek için fikri hak-
lar konusunda bir grup kur-
du. Patent baflvurular› ile ilgi-
li tüm ifllemleri yürüten Fikri

Haklar Grubu, 1996 y›l›n-
dan beri 194 patent baflvuru-
sunda bulundu. Ayr›ca, Tür-
kiye’de son üç senedeki yerli
patent baflvurular›n›n yüzde
10’u da Arçelik taraf›ndan
gerçeklefltirildi.
Arçelik, ürünlerdeki kompo-
nentler, elektronik kontrol,
y›kama, temizleme, piflirme,
so¤utma ifllevlerini yerine ge-
tiren sistemler ve üretim yön-
temleri gibi konularda patent
al›yor. Yüzde 40’›ndan fazlas›
mevcut ürünlerde bulunan
patentlerin; yüzde 25’i yak›n
gelecekteki ürünlerde, yüzde
35’i ise geliflmekte olan tek-
nolojilerle ilgili ürünlerde
kullan›lmas› planlan›yor. 

Türkiye’nin 
Patent 
Zengini: 
Arçelik

Bir süre önce bafllayan Türkiye
Erkekler Voleybol Ligi’ne Arçe-
lik iyi bir bafllang›ç yapt› ve
Burhan Felek Spor Salo-
nu’nda Rize F›nd›kl›spor’u ve
Befliktafl’› ayn› sonuçla 3-1 yen-
di. Ard›ndan Çay›rova Tesisle-
ri’nde flampiyonluk yar›fl›n›n
iddial› ekibi Erdemirspor’u çok
iyi bir oyun ortaya koyarak 3-0
gibi net bir skorla ma¤lup etme-
yi baflard›. Daha sonra da dep-
lasmanda Bal›kesir DS‹’yi 3-0
ile geçerek dört maçta dört gali-
biyet ile lige damgas›n› vurdu.

Arçelik’in elde etti¤i dört galibi-
yet içinde belki de en önemlisi
flampiyonlu¤un güçlü aday› Er-
demirspor’a karfl› al›nan 3-0’l›k
zafer oldu. fiampiyonluk yar›fl›-

n›n iddial› ekibi karfl›s›nda
müthifl bir mücadele ortaya ko-
yan Arçelik’li voleybolcular ma-
ç› 25-17, 25-19 ve 25-22’lik
setlerle 3-0 ald›lar.

Bu Y›l Smaçlar Yine Çok Güçlü Vuruyor

Arçelik Genel Müdürü A.

Gündüz Özdemir’in Arçe-
lik’in yurtiçi ve yurtd›fl› faali-
yetlerini ve dokuz ayl›k bilan-
ço sonuçlar›n› sundu¤u bas›n
toplant›s› 28 Ekim günü dü-
zenlendi. Sunulan bilançolara
göre Arçelik’in y›l›n ilk dokuz
ay›ndaki net sat›fllar› 1 katril-
yon 891 trilyon lira olarak ger-
çekleflti. Sat›fllar›n 609 trilyon-
luk liral›k bölümü ih-
racattan sa¤land›. Ar-
çelik’in faaliyet kâr›
bu dönemde yüzde
22 büyüme ile 229
trilyon lira, net dö-
nem kâr› ise 154 tril-
yon lira mertebesine ulaflt›.
2002 y›l›n› 1 milyar 571 mil-
yon Euro ciro ile kapatan Arçe-
lik, bu y›l yüzde 18 büyüme ile

1 milyar 850 milyon Euro ola-
rak gerçeklefltirmeyi öngörü-
yor. 

Hedef 275 Patent
Arçelik, 2001 y›l›nda 70 ana
ürün, 2 bin 400 model ve 165
olan patent say›s›n› 2004’te
bünyesine katt›¤› markalar ile
birlikte 120 ana ürün, 5 bin 50
model ve 275 patent say›s›na

yükseltmeyi he-
defleniyor. Ayr›ca
2001’de 4.3 mil-
yon adet olan top-
lam kurulu kapa-
sitesinin de 2004
y›l›nda 8.2 milyon

adede ç›kart›lmas› öngörüyor.
Arçelik, 2003 y›l›n› 2.5 katril-
yon liral›k net sat›flla tamamla-
may› hedefleniyor. Arçelik’in

piyasa de¤eri, ‹stanbul Men-

kul K›ymetler Borsas›’ndaki
di¤er flirketlerin ortalamas›n›n
üzerinde bir art›fl kaydederek
24 Ekim 2003 itibariyle 1 mil-
yar 750 milyon Dolar’a ulafl-
m›flt›. 
Arçelik, kuruluflunun 50. y›l›
olan 2005’te 3 milyar Euro ci-
roya ulaflarak, Avrupa’n›n ilk
befl beyaz eflya flirketinden biri
olmay› hedeflemektedir. 

Arçelik Genel Müdürü
A. Gündüz Özdemir’in
Arçelik’in dokuz 
ayl›k ayl›k bilanço
sonuçlar›n› sundu¤u
bas›n toplant›s› 28
Ekim’de düzenlendi.

Arçelik’in dokuz ayl›k bilanço sonuçlar›n›n
sunuldu¤u bas›n toplant›s›nda Arçelik Genel
Müdürü A. Gündüz Özdemir hedeflerinin 2005’te
3 milyar Euro ciroya ulaflmak oldu¤unu belirtti



TÜKET‹M

F‹NANS

Mutfak evlerimizin en önemli
kullan›m alan›. Günümüzde
mutfaklarda estetikle birlikte
fonksiyonellik de büyük önem
tafl›yor. Koçtafl, tüm bunlar› içi-
ne alacak farkl› bir konseptle ge-
lifltirdi¤i mutfak tasar›mlar›n›
kullan›c›lar›n be¤enisine sunu-
yor. Ahflab›n s›cakl›¤› ya da çeli-
¤in dinamizmi; hangisini ister-
seniz Koçtafl’›n kendi markas›
olan Fantasia mutfaklar›nda

bulmak mümkün. ‹stanbul

Kartal, ‹zmir Bornova ve Bal-

çova ile Antalya

marketlerinde yeni-
lenen showroom
alanlar›nda hayalle-
rinizdeki mutfaklar›
yaratmak mümkün.
Fantasia mutfaklar-
da günümüz estetik
ve teknolojik yeni-
liklerinin hepsini
bir arada bulmak
mümkün. Lake,
MDF, suntalam,
masif ve profilli ka-
pak, MDF veya
suntalam üzeri la-
minat tezgâh seçe-
nekleri olan Fanta-

sia mutfaklarda ithal blum men-
tefle ve ray sistemi kullan›l›yor. 
Mutfaklar, en geç 4 hafta içeri-
sinde teslim ediliyor. Ödemeni-
zi 8 taksitte yapabilir ya da peflin
ödemede %15 indirim ile ayn›
zamanda Bonus Card ya da
Koçbank kredi kart›na 3 taksit
yapt›rabilirsiniz.

Koçtafl Mutfaklar› 
Fiyat Listesi
• Milano (305x150 cm)
461.000.000 x 8 taksit
• Venezia (275x175 cm)
568.000.000 x 8 taksit
• Firenze (235x181 cm)
494.000.000 x 8 taksit
• Luca (302x170 cm)
401.000.000 x 8 taksit
• Napoli (230x215 cm)
484.000.000 x 8 taksit
• Allesia (210x200 cm)
397.000.000 x 8 taksit

Koçtafl yeni y›l› keyifle ve
umutlarla karfl›lamak için
birbirinden güzel y›lbafl›
süslerini, çam a¤açlar›n› ve
dekorasyon ürünlerini
müflterilerinin be¤enisine
sundu. Sadece ‹stanbul

Kartal, ‹zmir Bornova ve
Balçova, Antalya ve Bodrum

Koçtafl’larda sat›lan y›lbafl›
ürünlerine çok uygun
fiyatlarla sahip olabilirsiniz.
Koçtafl’a gelip al›flverifl
yapman›n yan› s›ra istedi¤iniz
ürünü www.koctas.com.tr
adresinden ya da (0216) 488
80 00 no’lu Koçtafl Telefonla
Siparifl Hatt›’n› arayarak siparifl
verebilirsiniz. Ödemeyi kredi
kart› numaran›z› vererek veya
verilen hesap numaras›na
havale ile yapabilirsiniz.

Koçtafl’ta 
Yeni Y›l 
Heyecan›

Koç Yat›r›m’›n ‹nternet 
Sitesi YenilendiFidan ile Keyifli Bir Mola

Tüm ürünlerinde kaliteyi, lezze-
ti ve ekonomikli¤i bir arada su-
nan Fidan’›n befl farkl› çeflitten
oluflan yeni meyve suyu portfö-
yü, lezzetiyle yaflama farkl› tatlar
kat›yor. Fidan; viflne, portakal,
kay›s› ve fleftali lezzetlerinin yan›
s›ra, bu dört çeflidin özel bir for-
mül ile birlefltirildi¤i kar›fl›k

meyve suyu çeflidiyle de farkl› ve
özgün bir lezzet seçene¤i sunu-
yor. 1000 ml ve 200 ml’lik tetra-
pak kutularda sunulan Fidan
Meyve Sular›, renkli ambalajla-
r›yla hemen fark ediliyor. 200
ml’lik mini ambalaj›yla beslen-
me çantalar›nda, arabada, oyun-
da, her zaman çocuklar›n yan›n-

da olmay› hedefle-
yen Fidan meyve su-
lar›, do¤adan gelen
sa¤l›kl› lezzetiyle, ke-
yifli molalarda her
yafltan tüketiciye efl-
lik ediyor.

‹çerdi¤i veriler, yorum ve rö-
portajlarla sermaye piyasas›
yat›r›mc›lar›na bilimsel analize
dayal› kapsaml› ve do¤ru bilgi
vermeyi amaçlayan www.koc-

yatirim.com.tr, ye-
nilendi.

Koç Yat›r›m’›n yenilenen web
sitesinin tüm sayfalar›nda bu-
lunan “online ifllem” bafll›¤›n›
t›klayarak hisse senedi ve yat›-
r›m fonu ifllemlerinizi h›zl› ve
güvenilir bir biçimde yapabi-
lece¤iniz e-Koçbank’a ulaflabi-

lirsiniz. Koç Yat›r›m’›n
araflt›rma bölümü tara-

f›ndan haz›rlanan ra-
porlara, hisse senedi
tavsiyelerine ve ger-
çek zamanl› yüzeysel
‹MKB bilgilerine de
dahil olmak üzere çe-

flitli piyasa verilerine Koç Ana-
list üzerinden ulafl›labiliyor.

Hayallerinizdeki Mutfaklar 
Koçtafl’ta Sizleri Bekliyor



Türkiye’de enerji

sorunun çözümü

için gerçeklefltirilen

çal›flmalardan biri

olan “Yak›t Pili

Teknolojisi Projesi”,

Ford Otosan, Tofafl

ve Arçelik’le birlikte

Türkiye Teknoloji

Gelifltirme Vakf› 

ve TÜB‹TAK’›n

kat›l›m›yla

imzaland›

ünyan›n artan enerji ihtiyac›n›, çev-
re dostu ve yenilenebilir enerji kay-
naklar› kullanarak karfl›lamak ama-
c›yla gelifltirilen projelerden biri

olan “Yak›t Pili Teknoloji Projesi” 10 Kas›m tarihin-
de Divan Oteli’nde imzaland›. Tofafl, Ford-Oto-

san, Arçelik firmalar› ile Türkiye Teknoloji Gelifl-

tirme Vakf› (TTGV) ve Tübitak-MAM aras›nda
imzalanan projenin hedefi; rekabet öncesi iflbirli¤i-
nin gelifltirilerek, yak›t pili teknolojisinin ö¤renil-
mesi ve projede çal›flacak uzman elemanlar yetiflti-
rilmesi olarak aç›kland›. 
Türkiye’nin kendi alanlar›nda
öncü bu befl kuruluflunun
teknoloji gelifltirme çal›flmala-
r›nda ortak hareket edecekle-
rinin belirtildi¤i imza törenin-
de söz alan Proje Koordinatö-
rü Dr. Murat Y›ld›r›m proje-
nin amac›n›, “dünyada henüz
geliflmekte olan bu alternatif
enerji teknolojisinin, AR-GE
karakterli bu büyük kurulufl-
lar deste¤inde, Türkiye’de de
gelifltirilmesi için bir bafllang›ç yapmakt›r.” diyerek
özetledi. Murat Y›ld›r›m projeyi tan›tt›¤› konuflma-
s›nda flunlar› söyledi: “Yak›t pilleri, üzerinde son
y›llarda yo¤un olarak çal›fl›lan hidrojeni yak›t ola-
rak kullanan alternatif teknolojilerden biridir. Yak›t
pilleri, yüksek verimde çal›flan enerji dönüflüm sis-
temleridir ve bu sistemde hidrojen enerjisinden
elektrik enerjisi üretilmektedir. Di¤er bir ifadeyle

elektro kimyasal metotda yak›t› yanma ifllemi ol-
madan enerjiye dönüfltürürler. Projenin toplam se-
kiz ay sürmesi planlanmaktad›r. Proje kapsam›nda
yak›t pil modülü ve sistem alt bileflenlerinin temin
edilmesi, yak›t pil sisteminin kurulmas›, sistemin
performans testlerinin tamamlanmas›, yak›t pili
modül bileflenlerinin kalitatif ve kantitatif analizleri
bulunmaktad›r.”

Güven Çok Önemli
‹mza töreninde yapt›¤› konuflmada özellikle Ford

Otosan’›n yapm›fl oldu¤u Ar-Ge
çal›flmalar›na de¤inen Ford-
Otosan Genel Müdür Yard›mc›-
s› ve Ürün Gelifltirme Müdürü
Ufuk Güçlü ise flunlar› söyledi:
“Türkiye’de otomotiv sektörü-
nün lideri olma bilinci ile yaka-
lad›¤›m›z bu potansiyeli ülke ge-
neline yaymak ve ihracattan re-
kabet avantaj› olarak yararlan-
mak amac›yla 2010 y›l›na uza-
nan bir Ar-Ge perspektifi olufl-
turduk. Bu amaçla Ford Oto-

san’›n, Ar-Ge kapsam›na giren konularda üniversi-
te lisans ve lisans üstü ö¤rencilere maddi imkan
sa¤lanmas› yönünde att›¤›m›z somut ad›mlar var.”
Tofafl ad›na söz alan Tofafl Ar-Ge Direktörü Orhan

Alankufl ise Tofafl Ar-Ge çal›flmalar›n› özetleyerek,
“Kurulufl esnas›nda Türk müflterisinin isteklerine
en uygun flekilde cevap verme amac›n› tafl›yan Ar-
Ge, flu anda dünya müflterisinin isteklerine en uy-
gun flekilde cevap vermeyi amaçlamaktad›r” dedi.
Bu kurulufllar›n beraber çal›flmas›n›n Türkiye aç›-
s›ndan çok olumlu sonuçlar ortaya koyaca¤›na
inand›¤›n› belirten Alankufl, “Bunun sinerjiye ›fl›k
tutan bir anlaflma olaca¤›n› ümit ediyoruz” dedi.
Anlaflmay› Türkiye’de endüstrideki bir düflünce de-
¤iflikli¤i olarak nitelendiren Arçelik ATGM Yöneti-
cisi Doç. Dr. Yalç›n Tanes ise flunlar› söyledi:
“Günümüzde bu tür projeler herhangi bir kifli, bir
bölüm ya da bir flirket taraf›ndan de¤il, flirketler ta-
raf›ndan çok yönlü olarak oluflturulabiliyor. Bunun
da yolu, bir flekilde beraber çal›flmay› ö¤renmekten
geçiyor. Bunu Türkiye’de bir örnek olarak göster-
mek ve katk›da bulunan arkadafllar› kutlamak is-
tiyorum.”

D

Enerji Sorununun
Çözümü ‹çin Ortak Ad›m

“Yak›t Pili
Teknoloji 

Projesi” 
Koordinatörü

Dr. Murat 
Y›ld›r›m



Ekim 2003 tarihinde Koç Hol-
ding Konferans Salonu’nda
düzenlenen toplant›da Genç-
Lider Yönetici Gelifltirme

Program› kat›l›mc›lar›, e¤itim sonras› gelifltirdikleri
projeleri CEO, Baflkanlar ve ilgili fiirket Genel Mü-
dürlerine sundular.
Dörder kifliden oluflan toplam alt› grup e¤itim son-
ras› ald›klar› e¤itime parelel olarak bir ifl plan› çer-
çevesinde gelifltirdikleri projelerini de¤erlendirme
jürisi ve di¤er kat›l›mc›larla paylaflt›lar. Projeler,
Koç Üniversitesi Akademisyenleri ve Koç Holding
‹fl Grubu Baflkanlar›ndan oluflan  jüri üyeleri tara-
f›ndan belirli kriterlere göre de¤erlendirildi. Proje
De¤erlendirme Jürisi’nde; Koç Holding ad›na ‹fl
Grubu Baflkanlar›ndan Mehmet Ali Berkman, Ha-

san Y›lmaz, Rüfldü Saraco¤lu ve Selçuk Gezdur,
Koç Üniversitesi’nden Prof Dr. Noyan Arsan, Doç.
Dr. Esra Gençtürk, Doç. Dr. Selçuk Karabat› ve
Doç. Dr. Ayflegül Özsomer görev ald›.
Jüri üyeleri, her bir projeyi dört farkl› kategoride
de¤erlendirdiler. Kategoriler; “ifl planlama”, “eko-
nomik olarak gelecek vaat etme”, “sunum flekli  ve
görsel gereçler”den oluflmaktayd› ve a¤›rl›klar› fark-
l›yd›. Bu de¤erlendirmeler sonucunda alt› projeden
biri “En Uygulanabilir Proje” olarak seçildi.
Projelerin uygulanabilirli¤i üzerinde çal›flmak üzere
her proje ekibine F. Bülend Özayd›nl› taraf›ndan il-
gili “Baflkan” ve “Genel Müdür”ler atand›. Proje
ekipleri ile yap›lacak çal›flmalar y›l sonunda düzen-
lenecek Üst Düzey Yöneticiler Toplant›s›’nda F. Bü-
lend Özayd›nl› taraf›ndan sunulacak. Program›n ilk
modülü bu proje sunufllar›yla tamamlanm›fl oldu
ve tüm kat›l›mc›lar sertifikalar›n› ald›lar. 

GençLider Yönetici Gelifltirme Program›’nda

Bundan Sonra Neler Yap›lacak?

4-30 Temmuz 2003 tarihlerinde gerçekleflen Genç-
Lider Program›’n›n ilk kat›l›mc›lar›, 285 kifli içeri-
sinden seçilen 24 kiflilik bir gruptu ve bu grup 285
kifli içerisinden ‹fl Grubu Baflkanlar› ve Genel Mü-

dürlerin iflbirli¤i ile seçilmiflti. 
‹lk e¤itimi alan grup e¤itim sonras› gelifltirdikleri ifl
planlar› çerçevesindeki projelerini yönetime suna-
rak birinci Modülü baflar› ile tamamlad›lar. Önü-
müzdeki y›l›n ilk alt› ay›nda bu grubun geliflim
program› ikinci modül ile birlikte devam ederken,
y›l›n ikinci yar›s›nda ise 72 kiflinin (3 grup x 24 ki-
fli) “Modül I” kapsam›nda e¤itimleri bafllayacak. Bu
program› KÜMPEM (Koç Üniversitesi-Migros
Perakendecilik E¤itim Merkezi) iflbirli¤i ile y›lda üç
kez tekrarlayabilme imkânlar› üzerinde çal›fl›yoruz.
Böylece zaman içerisinde, her y›l belirli say›da Koç
Toplulu¤u potansiyel yöneticisinin e¤itimi müm-
kün olacakt›r. Potansiyel tespit sistemimize göre,
yöneticinin bir üst pozisyona 5 y›l içerisinde haz›r-
lanabilece¤ini dikkate al›rsak, potansiyel yöneticile-
rin tamam›n›n bu e¤itimden geçme durumu söz
konusu olabilecektir. Dolay›s›yla program tüm po-
tansiyel yöneticilerin gelifltirilmesi amac›n› gerçek-
lefltirecektir. 

‹ki Modüllü Geliflim Program›
‹nsan› Tan›mak ve Anlamak: 
Bu bafll›k alt›nda insan›n do¤as›, düflünme becerile-
ri; kifli olarak lider, stres ve kriz yönetimi konular›
üzerinde durulacakt›r. 

‹nsan Yönetimi: 
Yönetici-çal›flan iliflkisi içerisinde yer alan ö¤renme
stili, motivasyon, hat›rlama, duygusal zekâ, kiflilik
ve ifl davran›fllar›, delege etme/yetkelendirme, inisi-
yatif kullanma ve bask›nl›k, krizle mücadeleye çal›-
flan›n kat›l›m›n›n sa¤lanmas›, rol-model olma,
mentorluk gibi konular› kapsayacak ve bunlar›n
uygulama ile desteklenen çal›flmalar› yap›lacakt›r. 

‹liflki Yönetimi: Gelecekte daha büyük sorumlu-
luklar›n al›nmas›nda gerekli olan iliflki yönetimi
önemli yetkinliklerden biridir. Burada dinleme be-
cerisi kazanma, empati gelifltirme, düflünceleri etki-
li bir biçimde ifade edebilme, duygular› ifade ve
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kontrol edebilme, yaz› ve söz ile etkili olabilme gibi konu-
lar›n geliflimi üzerinde durulacakt›r.
Planlanan bu iki modülün d›fl›nda geliflimin sürekli k›l›n-
mas› ana hedeflerimizden birisidir. 

Sürekli Geliflimin Araçlar› Program›
Potansiyel olan veya GençLider Program›’na kat›lan yöne-
ticileri farkl› ortamlarda, de¤iflik faaliyetler kapsam›nda bir
araya getirmeye çal›flaca¤›z. Kas›m ay›nda Serdar Erener’in
kat›l›m› ile düzenledi¤imiz Yarat›c› Düflünme Paneli, Ara-
l›k ay›nda Do¤an Medya Grubu taraf›ndan düzenlenen
“Morinek Farkl›laflma Konferans›”na kat›l›m bunlara vere-
bilece¤imiz örnekler. Bunun yan›nda halen altyap› çal›fl-
malar› süren “Koç Akademi Portal›” içerisinde yer alacak
olan e-e¤itimler, örnek olaylar, okumalar, tart›flma ortam-
lar›, panel, proje platformlar› da sürekli geliflimin önemli
bir arac› olacakt›r. Koç Toplulu¤u’na özel bir yönetici ge-

lifltirme program› olan GençLider ile, Topluluk kültür ve
ortak de¤erleri çerçevesinde yetiflmifl, gelece¤e yön vere-
cek, vizyon sahibi yöneticilerin eksikleri tamamlanacak ve
geliflmeleri sa¤lanacakt›r. 

GençLider Program›’n›n 

II. Modülü’nde Neler Var?

‹nsan ve iletiflim yönetimi yetkinliklerinin 
gelifltirilmesi, program›n ikinci modülünde ele
al›nacak biçimde planlanmaktad›r. Bu yetkinlikleri 
flu flekilde s›ralayabiliriz;

Yön Birli¤i Sa¤lama

• Motivasyon ve Ba¤l›l›k Yaratma
• Yetkilendirme
• Tan›ma ve Takdir
• Gelifltirme ve Yedekleme

Kendini ve Ekibini Gelifltirme

• Geribildirimlere Aç›k Olma
• Sürekli Ö¤renme

‹letiflim ve Etki Yaratma

• Çat›flma Yönetimi
• Müzakere Etmek
• Etkili Mesaj ‹letme
• ‹letiflim Ortam› Yaratmak

Grup ‹çi/Gruplar Aras› ‹flbirli¤i

• ‹liflki Gelifltirme ve ‹flbirli¤i
• Ortak Yarar Sa¤lama ve Sinerji Yaratma
• Paylaflma

Farkl›l›klara Uyum ve Yönetme

• Farkl›l›klar›n Yönetimi
• Esneklik ve Uyum Sa¤lama

Koç Üniversitesi akademisyenleri, genç
liderler ve Holding ‹nsan Kaynaklar›, 
proje sunuflu sonras› bir arada.

GençLider Proje sunufllar›nda “En Uygulanabilir Proje” seçilen 
Kochi Ekibi: (Soldan sa¤a) Serhat Görgün (GVZ), Ebru Say›lan
Nebol (Koçtafl), Özgür Kahramanzade (Koç Holding), Serhan Turfan
(Ford Otosan), Koç Holding ‹nsan Kaynaklar› Koordinatörü fierife
Füsun Ömür (sa¤dan ikinci) ile birlikte.



oç Toplulu¤u genelinde mavi yakal›
çal›flanlar›n bireysel ve ekip perfor-
mans›n›n takip edilerek, geliflimleri-
nin sa¤lanabilmesi için geçerli kay›t ve

belge sisteminin oluflturabilmesi amac›yla “Mavi Ya-

ka Performans Sistemi” proje çal›flmalar› Temmuz
2002’de bafllat›ld›. Proje ekibi; Nursel Ölmez Atefl

ve Eda Harmanyerin (Migros), Zeki U¤urlu ve Bo-

ra Alptekin (Arçelik), Burtay Koraltan (Aygaz),
Özlem Say›n (Divan), Ünal Çilingir (Tofafl) ve Ey-

lem Arsal (Koç Holding) olarak belirlendi.
Kurulan ekip Koç Holding ‹fl De¤erlendirme Siste-
min’deki yetkinlik kriterlerini göze alarak (K) kade-
meleri d›fl›nda kalan çal›flanlar için gerekli olan yet-
kinlikleri tespit etti. Bu yetkinlikler ve gerekiyorsa
verilen hedeflerin ölçülerek çal›flan›n performans›n›
gelifltirmesine, e¤itim planlar›n›n daha kolay flekilde
yap›labilmesine olanak sa¤layabilecek, grup flirketle-
rimizde uygulanmakta olan benzer performans sis-
temlerini de göz önüne alan bir performans de¤er-
lendirme sistemi oluflturuldu. Bu sistem 1 Ocak
2003 tarihi itibar› ile Koç Toplulu¤u genelinde ma-
nüel olarak yürürlü¤e girdi. 2003 y›l› bafl›nda siste-
min web tabanl› olarak kullan›labilmesi için KoçSis-

tem’le çal›flmalar bafllat›ld›. Mart 2003 tarihinde Koç
Holding Endüstriyel ‹liflkiler Koordinatörü Emre

Görgün’ün baflkanl›¤›nda Zeki U¤urlu ve Özgür

Yücel (Arçelik), Burtay Koraltan (Aygaz), Kerem

F›rat (Koç Holding), Didem Ça¤layan (KoçSistem)
taraf›ndan ikinci bir proje ekibi oluflturuldu.
KoçSistem’le Mart ay›nda bafllat›lan proje çal›flmas›
sonucunda, tüm flirketlerdeki yetkili kiflilerin web
üzerinden merkezi uygulamaya eriflerek mavi yaka-
l› personele ait performans de¤erlendirme formlar›-
n› elektronik ortamda doldurabilecekleri ve istedik-
leri raporlar› alabilecekleri tek bir veritaban› sunu-
cusu üzerinde bulunacak sistemin yaz›l›m› gelifltiril-
di. Bu çal›flmalar yap›l›rken uygulamada olan en-
düstriyel iliflkiler raporlar›n›n da sistem üzerinden
veri girifli sa¤lanarak raporlanabilmesi için çal›flma-
lar›n yap›lmas› ve oluflturulacak yap›n›n sadece per-
formans sistemi de¤il bir endüstriyel iliflkiler verita-
ban› haline getirilmesine karar verildi. Sistemin ad›
“Koç Holding Endüstriyel ‹liflkiler” (END‹S) olarak
belirlendi. Tamamlanan bu proje sonucunda; Mavi
Yaka Performans De¤erlendirme Sistemi’nin web
ortam›nda kullan›m›n›n yan›nda, Topluluk flirketle-
ri mavi yakal› personel ile ilgili çeflitli raporlara baz
oluflturacak bilgi girifllerini web üzerinden yapabile-
cekler ve bunlara iliflkin karar destek amaçl› (ücret,
maliyet vs. gibi) flirketlerine ait raporlar› görebile-
ceklerdir. Sistem; zaman içinde yap›lacak iyilefltirme
çal›flmalar›n›n ayn› anda tüm flirketlerde geçerli ola-
bilece¤i, bak›m› kolay ve gelecekte mavi yakal› per-
sonel ile ilgili düflünülen di¤er projeler için de altya-
p› oluflturacak flekilde tasarlanm›flt›r.

1 Ocak 2003 itibar› ile tüm Koç Toplulu¤u
genelinde yürürlü¤e giren Koç Holding ‹fl
De¤erlendirme Sistemi’nin devam› niteli¤inde
olan “Mavi Yaka Performans Sistemi”,
performanslar›n takibi için ideal bir yol olarak
kendini gösteriyor...

K

Mavi
Yakal›lara
Yönelik 
Performans
Sistemi



enevre, nüfusu ve yüzölçümü dikka-
te al›nd›¤›nda küçük ama yüklendi¤i
misyonlarla bir çok baflkenti gölgede
b›rakabilecek kadar büyük bir kent.  

Refah seviyesi, tarafs›zl›k ilkesini ›srarla korumas›y-
la ünlü ‹sviçre’nin güneybat›s›nda Leman Gölü k›-
y›s›nda kurulu bir kanton Cenevre. 400 bin nüfusu
ile mütevaz› bir kent görünümü verse de bugün
dünyan›n kongre merkezi konumundad›r. Ekono-
miden siyasete, ticaretten finansmana, sa¤l›ktan
e¤itime, çevreye, bilim ve teknolojiye, yani ak-
l›m›za gelebilecek herhangi bir ko-
nuda uluslararas› toplant› ya
da etkinlik düzenleniyor
ve siz de kat›l›mc›ysa-
n›z, biletiniz yüzde
yüz Cenevre’ye kesi-
lecektir. Denilebilir
ki, yolu Cenevre’den
geçmeyen politikac›,
devlet yöneticisi, bilim
insan› ve ifladam› yok gi-
bidir. 
‹nsan haklar› baflta olmak üzere
evrensel de¤erlerin yarat›ld›¤› sözlefl-
meler, devletler aras› gerilimlerin ve çat›flmalar›n

uzlaflmayla sonuçland›r›ld›¤› bar›fl antlaflmalar›,
hep bu kentin imzas›n› tafl›r. Kent tam bir uluslara-
ras› kurulufl cennetidir. Sa¤l›k, ifl yaflam›, sosyal
yard›m, insan haklar›, ticaret, kalk›nma, çevre, bi-
lim, araflt›rma, spor gibi insan yaflam›n› ilgilendiren
her alanda faaliyet gösteren ve say›lar› 300’ü bulan
sivil toplum örgütü, uluslararas› kurulufl ve dünya-
ca ünlü flirketlerin genel merkezleri bu kenttedir.
Birleflmifl Milletler’in New York’tan sonraki ikinci
büyük ofisi Avrupa Merkezi (UNOG), BM Mülteci-

ler Yüksek Komiserli¤i (UNHCR), Dünya Tica-
ret Örgütü (WTO), Uluslararas› Ça-

l›flma Örgütü (ILO), Dünya
Sa¤l›k Örgütü (WHO), Av-

rupa Yay›n Birli¤i (EBU)
ve K›z›lhaç, ilk anda ak-
la gelen kurulufllardan-
d›r.

Bankac›l›¤›n 
Kalbi

Cenevre, k›ta Avrupa’s›n›n
dörtyol a¤z›nda konumlan-

mas›, vergi avantajlar›, geliflkin
teknolojik altyap›s› ile çok say›da flirket

için çok çekici bir ifl merkezidir ayn› zamanda.
Uluslararas› ifl dünyas›n›n sayg›n ve ünlü markala-
r›n›n hemen hepsi, genel merkez, Avrupa-Ortado-
¤u-Afrika ofisleri için bu kenti tercih ediyorlar. Ço-
¤unlu¤u ticaret, bankac›l›k, sigorta, dan›flmanl›k
ve otelcilik alanlar›nda faaliyet gösteren flirket say›-
s› tam 13 bin 300’e ulafl›yor.
Cenevre’nin tarihi serüveni, bugünkü noktaya ulafl-
mas›nda önemli köfle tafllar›yla bezeli. Arkeolojik
bulgular ilk kent yerleflimini MÖ 500’e götürürken,
tarihi kay›tlarda kente “Genua” ismini ilk kez Se-

zar’›n verdi¤ine rastlar›z. ‹lk olarak Roma ‹mpara-
torlu¤u s›n›rlar›na dahil edilen Cenevre, 1815’te ‹s-
viçre Konfederasyonu’na kat›l›ncaya dek farkl› ikti-
dar odaklar›nca iflgal ve ilhak edilir. Ve Cenevre’nin
kaderi Jean Calvin’le beraber de¤iflir. Calvin’in di-
ni otoriteye muhalefetiyle döneme damgas›n› vuran

C

Bir Dünya Baflkenti:

Cenevre
Yaflam kalitesi 

ve standard›yla
efsaneleflen

Cenevre, dünya
siyasetine, küresel
ekonomi ve ticaret
politikalar›na yön
verilen zirvelerin,

insan hayat›n›
ilgilendiren her

alanda “son
durum”lar›n gözden

geçirilip gelece¤in
yol haritalar›n›n

çizildi¤i benzersiz
bir kent

Çokuluslu fiirketlerin Merkezi Cenevre

Cenevre’deki flirket say›s› 13,301

Sektörel da¤›l›m

Toptan ticaret 1,285
‹fl temsilcili¤i 317
Perakende ticaret 3,770
Otel ve restaurant 1,365
Onar›m hizmetleri 991 
Nakliyat ve komünikasyon 964 
Banka, sigorta ve dan›flmanl›k 4,609



Koç Toplulu¤u’nun köklü flirketlerinden Kofisa, 30.
kurulufl y›ldönümünü 12 Kas›m’da Cenevre’de dü-
zenlenen bir akflam yeme¤iyle kutlad›. Yeme¤e Koç
Holding fieref Baflkan› Rahmi M. Koç, Koç Holding
Yönetim Kurulu Baflkan› Mustafa V. Koç, Enerji
Grubu Baflkan› Ömer M. Koç ve Koç Holding Ku-
rumsal ‹letiflim ve D›fl ‹liflkiler Baflkan› Hasan Bengü

de kat›ld›lar. 
Koç Holding Yönetim Kurulu Baflkan› Mustafa V.

Koç, yemekte yapt›¤› konuflmada Kofisa’n›n, grubun
finansman›nda çok önemli bir rol oynad›¤›n› belirte-
rek “Kofisa’n›n sadece Koç Grubu’na ve Türk flirketle-
rine de¤il, global pazarda hizmet veren bir finansman
akrobat› olmas›n› arzu ediyoruz” dedi.
Kofisa’y› iyi günlerde oldu¤u gibi zor günlerde de gru-
bun yan›nda görmekten duydu¤u memnuniyeti dile
getirerek konuflmas›na bafllayan Mustafa V. Koç, 2000
y›l›ndan bu yana yeni ifl modeli ve misyonuyla gelifli-
mini h›zland›ran flirketin güçlü bir ekip çal›flmas›yla
etkileyici bir verimlili¤e ulaflt›¤›n›, asgari düzeyde per-
sonel art›fl›na ra¤men cirosunu üçe katlad›¤›na dikkat
çekti. Türkiye ihracat›ndaki art›fl›n son iki ayda tarihi
rekorlar k›rd›¤›n› hat›rlatan Mustafa V. Koç, Kofi-
sa’n›n Türk ihracat ve ithalat ak›fl›nda yer edinme ka-
rarl›l›¤›n›n grubun vazgeçilmez öncelikleri aras›nda
yer ald›¤›n› söyledi. Koç Toplulu¤u’nun dünya ligin-
de yer alma vizyonunun önemli bir parças› olan Kofi-
sa, 1973 y›l›nda Koç Toplulu¤u’na ba¤l› flirketlerin
ürün, hammade, makine, yedek parçalar›n›n tedariki
ve finansman›n düzenlenmesi amac›yla kuruldu. Ken-
disini, “yarat›c› ve profesyonel ticari çözümlerle kat-
made¤er üreten bir finansal mühendislik flirketi” ola-
rak tan›mlayan Kofisa’n›n genel merkezi, uluslararas›
ifl aleminin nabz›n›n att›¤› Cenevre’de bulunuyor.

’NIN

yenilik ve ›slahat (reformation) hareketinin liderli¤ini Ce-
nevre’de yürütmesiyle kent, Katolik Roma’ya karfl› Protestan
Roma olarak tarihe geçecektir. A¤›rl›kl› olarak Frans›z ve
‹talyan protestanlar›n özgürce yaflayabilmeleri için ak›n et-
meye bafllad›¤› Cenevre’nin “s›¤›nak kenti” olmas› belli  ki o
tarihlerde bafllar. Nitekim, bugün bile nüfusunun üçte biri;
ço¤unlu¤unu ‹talyan, ‹spanyol, Portekiz, Latin Amerika, Af-
rika ve Rus kökenli yabanc›lardan oluflan kentin kozmopo-
lit yap›s›, yo¤un diplomasi ve kongre trafi¤iyle birlikte düflü-
nüldü¤ünde s›k s›k “dünya vatandafllar› cumhuriyeti”ne dö-
nüflür.

Uluslararas› Bir Merkez
High-tech donan›ml› kongre salonlar›, lüks otelleri, al›flverifl
merkezleri, café ve restoranlar›yla konuklar›na her tür kon-
foru sunan Cenevre nefes kesen do¤a manzaralar›, karl› te-
peleriyle ve geçmifl zenginliklerin an›lar›n› tafl›yan tarihi cad-
de, yap›, heykel, köprü ve müzeleriyle de ünlüdür. 40 mü-
ze ile 60 sanat merkezi ve galeriye sahip kentte,  K›z›lhaç
Müzesi, BM binas›, Modern Sanat Müzesi, Sanat ve Tarih
Müzesi, Saint Pierre Katedrali, Place Neuve, Rousseau Ada-
s›, 100 metre uzunlu¤unda 150 y›ll›k protestan tarihini an›t-
laflt›ran Reformation Wall, saniyede 500 litre suyu saatte
200 kilometrelik h›zla gökyüzüne f›rlatan 140 metrelik dün-
yan›n en yüksek f›skiyesi unvan›na sahip Jet d’Eau, çiçekler-
den yap›lm›fl 5 metre çap›ndaki dev Çiçek Saati, görülmesi
fliddetle önerilen yerlerin bafl›nda geliyor. Günün çok renk-
lili¤ine paralel bir Cenevre gecesi yaflaman›n mümkün oldu-
¤unu söyleyemesek de, en güzel klasik müzik ve opera eser-
lerini dünyan›n en ünlü orkestralar›ndan ve uluslararas›
yorumculardan dinleme flans›na yine bu kentte sahip
olabilece¤inizi belirtelim.

letißim
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30. Kurulufl 
Y›ldönümü 

Cenevre’de Kutland›

Koç Holding
Onursal Baflkan›
Rahmi M. Koç
(solda), Koç
Holding
Kurumsal
‹letiflim ve D›fl
‹liflkiler Baflkan›
Hasan Bengü
(sa¤da) ve
Kofisa Genel
Müdürü
Nicholas
Sanchez 
(ortada), plaket
töreninde.



ize kendinizden bahseder misiniz?

1958 y›l›nda Konya’da do¤dum. ‹lk ve or-
ta okulu Konya’da, liseyi Konya Koleji’nde
okudum. 1975 y›l›nda Yabanc› Diller Yük-

sek Okulu’na bafllad›m ve 1979’da mezun oldum. Bu
süre içerisinde ticaretime ara vermeden devam ettim.
1975 y›l›nda ilk ma¤azam› Zafer’de Paflabahçe bayii
olarak açt›m. Daha sonra Siera bayili¤i yapt›m. 1977
y›l›nda ma¤azam› Bedesten içine tafl›d›m ve toptanc›-
l›¤a bafllad›m. Özalt›n mamullerinin ve Vega televiz-
yonlar›n›n ‹ç Anadolu da¤›t›m›na bafllad›m. Ard›ndan
Grundig ve Schaub Lorenz televizyonlar›n›n da¤›t›m›-
n› üstlendim. Uzun süre toptanc›l›¤a devam ettim.

• Arçelik’le çal›flmaya nas›l bafllad›n›z?

1980 senesinde Arçelik’in bayilik teklif etmesi üzeri-
ne, zorlaflan ve riski artan toptanc›l›¤› b›rakarak Arçe-
lik bayili¤ine bafllad›m. Bu teklifi kabul etmemin
önemli nedeni, ciddi ve kaliteli bir firmayla çal›flmak-
t›. Özellikle servis ve müflteri memnuniyeti konusun-
da gösterdikleri hassasiyet bayii olma karar› almamda
etkili olmufltur.

• Bir Arçelik bayii olarak müflterilerinizle olan ilifl-

kilerinizi nas›l yürütüyorsunuz?

Farkl› bir ticaretle u¤raflmak arzum beni hep diri k›l-
m›flt›r. Müflteri memnuniyetine verdi¤imiz özen, dü-
rüst ticaret gelene¤i, müflteriye gösterilen sayg› ve sev-
gi ma¤azam›z›n b›rakmad›¤› en önemli özelliktir.
Müflterilerimizi mal alan bir kifli olarak hiç görmedik.
Onlar› velinimetimiz ve ayn› zamanda bize güç veren
dostlar›m›z olarak gördük. Bundan da büyük bir haz
duyduk. Arçelik, dünyada ve Türkiye’de kendini ka-
bul ettirmifl yegâne dayan›kl› tüketim mallar› imalat-
ç›s›. Bu nedenle böyle bir marka ile çal›flmak bizlere
son derece güven ve gurur veriyor. K›sacas› Arçelik
demek kalite demek, Arçelik demek güven demek,
Arçelik demek dürüstlük demek.

• Sektörün flu anki durumunu de¤erlendirir misi-

niz?

Özellikle 2003 y›l›nda sektörümüzdeki sat›fllar ciddi
flekilde artt›. Bunda en önemli etken, fiyatlar›n geriye
çekilmesi ve ödeme kolayl›klar› olmufltur. Önümüz-

deki günlerin de böyle olaca¤›n› tahmin ediyorum.

• Anadolu Buluflmalar›’n›n ilk aya¤› Konya’da idi.

Genel olarak tepkiler nas›ld›?

“Anadolu Buluflmalar›”n›n ilki Konya’da oldu. Musta-
fa V. Koç’un Mevlana sevgisi ile büyüyen, onun hofl-
görüsünden istifade eden, onunla yo¤rulan bir dede-
nin torunu olarak yap›lmas› gerekeni yapt›¤›na inan›-
yorum. Onun için ilk durak olarak Konya’n›n seçildi-
¤ine inan›yorum. Bundan da hepimiz çok büyük onur
duyduk. 

• Arçelik bir süre önce logosundan bafllayarak cid-

di bir de¤iflime gitti. Bu de¤iflim sat›fllar›n›z› etki-

ledi mi?

Dünyadaki de¤iflimin yans›malar›n› k›sa sürede hisse-
den Arçelik’in logo de¤iflimiyle bafllayan ata¤›n› son
derece faydal› buluyorum. Sadece logoyla de¤il, ürün
teknolojisindeki yenilikler, özellikle “A Seri” mamul-
lerin ç›kmas› sat›fllar›m›z› art›rd›. Hele o “Çelik” furya-
s› herkesin Arçelik’e olan sevgisini on kat art›rd›. Ço-
cuklar›n dahi beyinlerine yaz›ld›. Bizce son derece
faydal› bir reklam kampanyas› oldu. Zirvede olan Ar-
çelik’i zirveye perçinlemek aç›s›ndan yeniliklere de-
vam edilmesi gerekir. Biz sizlerle övünüyor, gurur du-
yuyoruz.
Hem kendimiz, hem ülkemiz ad›na “Yaflas›n büyük
Türkiye.”

1980 y›l›ndan
bu yana

Konya’da Arçelik
bayili¤i yapan
‹smail Hakk›

Kolat, Arçelik’le
çal›flmas›n›n

nedenini flöyle
aç›kl›yor:

“Arçelik’in 
özellikle servis

ve müflteri 
memnuniyeti

konusunda
gösterdi¤i 

hassasiyet bayii
olma karar›

almamda etkili
olmufltur.”

B

“Arçelik ile Çal›flmak Bize 
Güven ve Gurur Veriyor”

Arçelik Konya Bayii ‹smail Hakk› Kolat:

B irlikte
baßarmak
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kusam da anlamad›¤›m için gazete-
lerin ekonomi sayfalar›n› h›zl› h›zl›
geçiyorum. fiöyle bir bafll›klar›na
bakarak. ‹flte o s›rada gözüme çarp-

t› Arçelik’le ilgili haber.”
Hürriyet gazetesi yazar› Pakize Suda’n›n 2 Kas›m
tarihli köfle yaz›s› iflte bu sat›rlarla bafll›yordu ve ay-
nen flöyle devam ediyordu: “fiehirler, evler, ifller, efl-
yalar, arkadafllar, sevgililer de¤ifltirdim bir o kald›
hayat›mda. Biri gitse öteki geliyor yerine. Hiçbir fley,
hiç kimse böyle dört koldan, ne dördü k›rk dört
koldan girmedi hayat›ma. Bir tane bile olsun Arçe-
lik ürünü bulunmayan tek hane var m›d›r flu top-
raklarda merak ediyorum? Hem fakirin hem zengi-
nin evine giren tek ortak markad›r herhalde. Ayn›
zamanda hem ‹zmirlinin, hem de Karsl›n›n...”
“Kuflatma” bafll›kl› yaz›n›n ard›ndan Pakize Suda ile
Bebek Divan Cafe’de bulufluyoruz. Divan Cafe’nin
alt kat›nda, hemen cam kenar›nda bir masaya yerle-
fliyoruz. Önümüzde Bo¤az. Muhteflem bir manzara.
“S›k s›k geliyorum buraya” diyor Pakize Suda ve ek-
liyor: “Bir defa buradaki manzara baflka hiçbir yer-
de yok. Hele yaz›n doyumsuz. Cam›n önüne konan
kufllar› ellerinizle besliyorsunuz. Adeta yaflad›¤›n›z›
hissediyorsunuz burada.” Pakize Suda olanca s›cak-

l›¤›yla yan›tl›yor sorular›m›z›. Asl›nda bir röportaj
için buluflmufltuk ama hofl bir sohbetin içinde bulu-
yoruz kendimizi. Önce “malum” yaz›dan konuflal›m
diyoruz. Suda, kendine has üslubuyla giriyor lafa:
“Gerçekten de Arçelik bizim için vazgeçilmez. Ge-
çenlerde flöyle bir bakt›m, evdeki neredeyse bütün
eflya Arçelik. Biri gitmifl bir gelmifl. Hayat›m›n nere-
deyse tamam›nda Arçelik var. Yazm›fl oldu¤um gibi
do¤du¤um gün hayat›ma girmifl Arçelik ve bugün
hâlâ burada. Bir marka için bence gurur verici bir
durum bu. Bir de çok önemli bir özelli¤i var Arçe-
lik’in. Zenginlerin oldu¤u gibi dar gelirlilerin de
vazgeçemedikleri bir marka. Bugün Türkiye’de han-
gi eve gitseniz en az bir Arçelik vard›r. Belki buzdo-
lab›, belki su ›s›t›c›s›, belki çamafl›r makinesi. Arçe-
lik’in bence en güçlü yan› servise ve yedek parçaya
çok çabuk ulaflabilmeniz.”

“Yazarl›¤› Çok Seviyorum”
Söz dönüp dolafl›p yazarl›¤a geliyor. Klasik soru:
“Yazarl›k nas›l bafllad›?” Cevap da klasik belki: “Be-
nim babam da gazeteci. Dolay›s› ile e¤er genlerden
gelen bir durum varsa bu tam bana uygun. Ama ya-
zarl›k asl›nda flans eseri bafllad›. Hiç hesapta yok-
ken. ‘Çok güzel konufluyorsun. Gel flu anlatt›klar›n›
yazsana’ dediler. Ben de gerçekten anlatt›¤›m üslup-
ta yazmaya bafllad›m. K›sa sürede yaz›lar›m çok se-
vildi ve okunmaya bafllad›. fiu anda çok mutluyum
bu durumdan. Yazmay› gerçekten de çok seviyo-
rum.” Bir ifli severek yapman›n baflar›n›n birinci ku-
ral› oldu¤undan konufluyoruz Pakize Suda’yla. “Bu-
güne kadar yapt›¤›m her fleyi severek yapt›m. Belki
de bunun için hepsi belli bir çizginin üzerindeydi”
diyor gururla. Uzun y›llar sahnede de ayn› kaliteyi
korumufl bir sanatç›. Dile kolay, 30 y›ll›k bir müzik
geçmifli. “Benim özel bir izleyici kitlem var” diyor ve
ekliyor: “Bak›n dinleyici de¤il, izleyici diyorum.
Çünkü benim sahnem çok e¤lencelidir. Zaten üç sa-
at program yap›yorsam bunun bir saati mutlaka ko-
nuflarak geçer. Espriler yapar›m, hikâyeler anlat›-
r›m. Uzun y›llar beni izleyen ve daha sonra evlenip
efliyle gelmeye bafllayanlar, efliyle izleyip bugün, bo-

O“
2 Kas›m’da 

yay›nlanan ve
Arçelik’i konu
etti¤i yaz›s›n›n

ard›ndan 
Pakize Suda ile
Bebek Divan’da

bulufltuk. 
Pakize Suda ile
Arçelik, müzik

yaflam›, 
yazarl›k 

ve günlük 
hayat› üzerine

konufltuk...

“Arçelik Benim ‹çin 
Vazgeçilmez Bir Marka”

Hürriyet Gazetesi Yazar› Pakize Suda:
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yunca çocuklar›yla gelenler var. Farkl› kuflaklara hitap ediyo-
rum.” Her ne kadar uzun y›llar›n› sahnelerde geçirmifl olsa da
yazarl›¤›n yeri bambaflka Pakize Suda için. “Kartvizitiniz olsa,
ne yazmas›n› isterdiniz?” diye sordu¤umuzda pek de fazla
düflünmeden yan›tl›yor: “Köfle yazar› ya da yazar yazmas›n›
isterdim. Çünkü yazarl›¤›n yeri benim için bambaflka. Ben
yazarl›¤›n bir yetenek oldu¤una inan›yorum. Aksi takdirde,
dolu dolu bir yaflam geçirmifl, çok tecrübeli olan herkes iyi
yazar olurdu. Ama öyle de¤il. Önemli olan yaflad›klar›n›z›
farkl› bir süzgeçten geçirmek ve üslupla sunmak. Bugün in-
sanlar benim yaz›lar›m› okuyor, takip ediyor, hatta kesip sak-
l›yorlar. Daha çok kad›nlar taraf›ndan okunuyorum galiba
ama erkeklerden de beni ciddi bir flekilde takip edenler var.
Hatta kimileri, kimi yaz›lar›m› çok yerinde buluyorlar, be¤e-
niyorlar ama efllerine ya da sevgililerine o yaz›y› direkt gös-
termek yerine benim sayfam› aç›p gazeteyi masaya b›rak›yor-
lar. Dolayl› bir mesaj gibi. Çok ilginç, beni sadece yaz›lar›m-
dan tan›yanlar var. fiark›c›l›k yapt›¤›m›, flark›c› oldu¤umu
bilmeyenler var.”

Sokaktan Besleniyorum
Düzenli olarak köfle yaz›s› yazmak gerçekten zor bir u¤rafl.
Bir yazar›n beslendi¤i kaynaklar yazar›n konu çeflitlili¤ini,
çok yönlülü¤ünü ortaya koyuyor. Pakize Suda bu aç›dan çok
flansl› bir yazar belki de. Çünkü kendi deyifliyle “sokaklardan
besleniyor”. “Ben çok dolafl›r›m ve herkesle konuflurum” di-
yor ve ekliyor: “Takside, arabada, kuaförde sürekli olarak ko-
nuflurum. Çevremdeki insanlar›n fikirlerine önem veririm ve
herkesi dinlemeye gayret gösteririm. Bu konufltuklar›m›z za-
ten sat›rlara da yans›yor. Ama sadece insanlarla bir arada ol-
mak, onlarla konuflmak yeterli olmuyor. Çok okurum. Gaze-
telere özellikle düflkünümdür. Bazen gazetelerin tümünü k›-
sa bir sürede tüketirim ve tekrar tekrar göz atarak okumad›-
¤›m bir yer kald› m› diye bakar›m. Kitaplarla da aram çok iyi-
dir. Köfle yazar› oldu¤um için hemen hemen yeni ç›kan ki-
taplar›n tümü gelir. Ama hepsini okumaya elbette zaman
yok. Baflucumda duran birkaç kitap vard›r. Galiba art›k evde
oturmay›, evde yaflamay› çok seviyorum ve kitaplar da bu ne-
denle çok iyi birer arkadafl. Sade yazmak kadar zor bir fley
yok. ‘Öykü de yaz’ diyorlar. Öyle bir söz verdim ama baka-
l›m. Zaten yay›nevimin de böyle bir iste¤i var. Bir yerden bafl-
lamam da laz›m. Bazen ‘küçük küçük notlar alay›m’ diyo-

rum. Asl›nda yaflad›klar›m›n sadece üç y›l›n› yazsam müthifl
bir aflk roman› ç›kabilir ortaya.”

Her fiey Çok Çabuk Tükeniyor
Laf laf› aç›yor, konu Pakize Suda’n›n son aylarda rol ald›¤› te-
levizyon dizisine geliyor. Pakize Suda, televizyonun tama-
men farkl› bir u¤rafl oldu¤undan bahsediyor. Ama sanat›n
her alan›nda oldu¤u gibi burada da sorun hemen hemen ay-
n›: Çabuk tüketilmek; müzikte, edebiyatta, televizyonda...
“Bir çal›flma bafllayana kadar müthifl bir ilgi var” diyor Pakize
Suda ve ekliyor: “‹lk bölümlerde el bebek gül bebek; size çok
özen gösteriyorlar. Ama reytingler biraz düflsün, hemen ya-
y›ndan kald›r›l›yorsunuz. Asl›nda bu her alanda böyle. Her
fley çok çabuk tüketiliyor.”
Son olarak okurlar›yla iliflkilerini soruyoruz. Gülümsüyor
Pakize Suda ve flöyle konufluyor: “‹nsanlar beni hemen tan›-
y›p yan›ma geliyorlar ama rahats›z etmiyorlar kesinlikle. ‹l-
ginçtir, ço¤u insan, örne¤in bir al›flverifl merkezinde yan›ma
geliyor ve ‘sizi sesinizden tan›d›k’ diyor. fiark›c›yken de ta-
n›rlard› ve severlerdi. Ama flimdi sayg› da duyuyorlar. Ben-
ce yazarl›kla flark›c›l›¤›n en büyük fark› bu. Çok zor elde
edilen bir özellik bu, ama harika: Sayg› görmek.”
Burak Tezcan

• Mutfakta çok becerikliyimdir. Hiç
yemedi¤iniz bir yeme¤i ben yapa-
y›m, çok be¤enirsiniz.
• Her gazeteyi, her köfle yazar›n›
okurum. Ama kimleri be¤eniyorum
söylemem.

• Önceleri yaz›lar›ma tepkiler olu-
yordu. Kabul etmek istemiyorlard›;
ama art›k herkes kabullendi.
• Geçenlerde Hülya Avflar’a geçmifl
olsuna gittim. Bir ziyaretçi cüzda-
n›ndan çok eski bir yaz›m› ç›kard›
ve herkese okudu. Harika bir duy-
guydu.
• Art›k pek fazla müzik dinlemiyo-
rum. Yoruldum. ‹çinde mesaj olan

sözler beni yoruyor. Ama hofl, hafif
müziklere hay›r diyemem.
• Sinemaya özel bir merak›m yok.
F›rsat buldukça gitmeye çal›fl›yo-
rum. Ama “Godfather” ya da “Love
Story” gibi klasik filmleri nas›l unu-
tabilirim ki?
• Çok e-mail al›yorum ama  ne yaz›k
ki yan›t yazam›yorum. Asl›nda tüm
okurlara yan›t vermek isterdim.

Pakize Suda ile 
K›sa K›sa...



arihi çok eskilere dayanan astroloji
bugün art›k neredeyse bir bilim dal›
haline geldi. Y›ld›z haritalar›, geze-
genlerin hareketleri bir yana, astro-

lojinin belki de en basit biçimi olan burçlar her-
gün binlerce insan›n yaflam›na yön veriyor. Eski
bir ABD Baflkan›’n›n astrolo¤una dan›flmadan
önemli anlaflmalar imza atmad›¤›, çok bilinen bir
öykü. Bugün pek çok  ünlü isim y›ld›z hareketle-
riyle yak›ndan ilgileniyor. Kimi flirketler alacakla-
r› elemanlar› burçlar›na, hatta yükselen  burçlar›-
na göre belirliyorlar. Biz de Koç Toplulu¤u Bafl-
kanlar›’n›n burçlar›n› ve bu burçlar›n temel özel-
liklerini s›ralad›k. ‹flte Baflkanlar›m›z› daha yak›n-
dan tan›man›n “alternatif” bir yöntemi...

Koç (21 Mart-20 Nisan)

Anahtar Kelimeler: At›lganl›k,
etkinlik, acelecilik ve kendine
afl›r› güven.
Özellikleri: Serüvenci, at›l›mc›,

cesur, enerjik, özgürlü¤üne düflkün, aç›k sözlü,
dürüst.
Koç Zodyak’›n ilk burcudur ve yeni bafllang›çlar›
temsil eder. Yarat›c›, tutkulu ve h›rsl› ayn› zaman-
da egoist ve sab›rs›zs›n›zd›r. Hep aceleniz varm›fl
gibi bir izlenim b›rak›rs›n›z. Atefl elementi olarak
enerjik, canl› ve heveslisiniz. Öncü nitelikten ol-
du¤unuz için de hareketlisiniz. Öncü ruhlusunuz
ve do¤ufltan lider özelliklerine sahipsiniz. Giri-
flimci, at›l›mc› ve yeniliklere aç›ks›n›z.
Koç burcundan kimler var?

Ali Y. Koç, Ömer M. Koç, Hasan Bengü, Selçuk
Gezdur, Dr. Rüfldü Saraço¤lu

Bo¤a (21 Nisan-21 May›s)

Anahtar Kelime: Sahip olma
Özellikleri: Güvenilir, sab›rl›,
dayan›kl›, kararl›, iradeli, sevgi
dolu, sad›k
Bo¤a burcu toprak elementi oldu¤u için pratik ve
tutucudur. Sabit nitelik tafl›d›¤› için de dikkatli
davran›r. Burcun yönetici gezegeni Venüs ise
uyumluluk  verir. Bo¤a insan›, sab›rl›, iflini bilen ve
kararl› bir tiptir. Zodyak’›n en inatç› ve sab›rl› bur-
cudur. Bir fleye karar verdi¤i zaman onu karar›ndan
döndürmek imkans›zd›r. Programl›d›r ve ne zaman
ne yapaca¤› bellidir. Finans konular›nda, borsac›,
bankac›, muhasebeci, ekonomist olabilir.
Bo¤a burcundan kim var?

F. Bülend Özayd›nl›

‹kizler (22 May›s-21 Haziran)

Anahtar Kelime: Düflünüyorum
Özellikleri: Uyumlu, entelektü-
el, çabuk kavrayan, mant›kl›, ko-
nuflkan, canl›, sempatik, yenilik-
lere aç›k. ‹kizler’de hava elementi ile de¤iflken ni-
telik bir araya gelerek konuflkan, bilgili ve uyum-
lu özellikler ortaya ç›k›yor. ‹kizler’i haberleflme ve
akl› temsil eden Merkür yönetir. ‹kizler çabuk dü-
flünür ve çabuk hareket eder. De¤ifliklikten büyük
zevk al›r ama bu yüzden de huzursuzdur. Tart›fl-
malarda zekas›n› ve yetene¤ini gösterir. Müthifl
bir konuflma yetene¤ine sahiptir ve çok haz›rce-
vapt›r. Çabuk heyecanlanan, hareketli bir zihne
sahip, yenmesi zor bir tiptir.
‹kizler burcundan kim var?

Suna K›raç

T

Asl›nda Hepsi

Birço¤umuz elimize gazete ald›¤›m›zda günlük fal›m›z› okumadan edemeyiz.

Bir kifliyle ilgili pek çok fleyi bilmeyebiliriz ama burcunu mutlaka biliriz. Zaman

zaman kimi bilimsel araflt›rmalar dayanaktan yoksun bulsa da, ilgilisinin yine

de çok oldu¤undan haraketle “Bizden Haberler”in bu say›s›nda burçlar› konu

ettik. ‹flte Koç Toplulu¤u yöneticilerinin burçlar› ve burçlar›n özellikleri...

Koç Burcu
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Baflak (24 A¤ustos-22 Eylül)

Anahtar Kelime: Analiz ederim
Özellikleri: Dürüst, dakik, kibar, ça-
l›flkan, düzenli, titiz, analizci, canaya-
k›n, esprili konuflma, iyilik iste¤i, has-
sas, dikkatli, rafine, kültürlü.
Baflak burcu toprak elementi ve de¤iflken nitelik özellikle-
rini tafl›r. Yani hareketli, pratik ve sakindir. Yöneticisi Mer-
kür’den ak›l, mant›k ve analiz özelliklerini alm›flt›r. Güzel
konuflur, güzel yazar ve kafas› çok h›zl› çal›fl›r. Zekas›n›n
parlakl›¤›na ra¤men geri planda kalmay›, olaylar› perde ar-
kas›ndan yönetmeyi sever. Baflak burcu insan›n kafas› ay-
r›nt›l› ifllere uygundur. Pek çok insan›n gözünden kaçan
detaylar› görür. Bazen detaylar yüzünden olaylar› bütün
olarak göremeyebilir. Ayr›nt›ya dikkat etmesi, titizli¤i ve
çal›flkanl›¤› enerjisi ile birleflince çok baflar›l› olur. Kusur-
suzluk peflinde koflar, her fleyin, önem verdi¤i her konu-
nun mükemmel olmas› için çabalar. 
Baflak burcundan kimler var?

Semahat Arsel, Temel Atay, ‹nan K›raç

Terazi (23 Eylül-23 Ekim)

Anahtar Kelime: Tartar›m
Özellikleri: ‹yi niyetli, büyüleyici,
uyumlu, diplomatik, duygusal, za-
rif, idealist
Terazi burcunda hava elementi ile öncü nitelik birleflmifl-
tir. Onun için Terazi ak›lc›, bilgili ve dengelidir. Yöneticisi
Venüs’ten uyum, güzellik ve zerafet alm›flt›r. Hava elemen-
tinin etkisi ile her fleyden önce ortak sayd›¤› kimse ile an-
laflamay› arzular. Terazi insan› güçlü bir adalet duygusuna
sahiptir. Burcun simgesi terazi adaleti temsil eder. Bu, bur-
cun temel özelliklerini yans›tmaktad›r. Eflitlik Terazi’nin
temel ilkelerinden biridir. Herkese iyi davranmak ister,
kendine davran›lmas›n› istedi¤i gibi davran›r. Verdi¤i ka-
dar almak ister, iliflkileri bu konuda dengeli olursa çok
mutlu olur.
Terazi burcundan kimler var?

Rahmi M. Koç, Hasan Subafl›, Nevzat Tüfekçio¤lu, Ayd›n ‹.
Çubukçu, Dr. Bülent Bulgurlu

Akrep (24 Ekim-22 Kas›m)

Anahtar Kelime: Arzuluyorum             
Özellikleri : Güçlü duygular, sezgi,
kararl›l›k, cazibe, ince düflünce, s›r
saklama, becerikli.
Akrep su elementi ile sabit nitelik özel-

likleri tafl›maktad›r. Su gurubundan oldu¤u için hassas,
duygular›n› gizleyen bir burçtur. Sabit nitelik tafl›d›¤› için
de inatç›d›r ve yapt›¤›ndan vaz geçmez. Akrep Zodyak’ta

genel olarak cinsel duygular› temsil eder. Bunlar bir araya
geldi¤inde ortaya k›skanç, kuflkucu, kinci, duygulara fazla
önem veren, inatç› ve h›rsl› biri ç›kar. Akrep duygular›nda
yan›lmaz. ‹çine do¤anlar genellikle do¤rudur. Karizmas› ve
çekicili¤i, önsezilerini kullanma yetene¤inden kaynaklan›r.
Sezgileri çok güçlüdür, bu yöne a¤›rl›k verirse, medyum
bile olabilir. Kafas› çok çal›fl›r, olaylar› küçük detaylar›na
kadar inceler ve sezgisini de katarak do¤ru kararlar verir. 
Akrep burcundan kimler var?

Mustafa V. Koç, Nadir Özflahin, Mehmet Ali Berkman

Kova (21 Ocak-18 fiubat)

Anahtar Kelime: Biliyorum
Özellikleri: ‹nsan sevgisi, dost can-
l›s›, iradeli, idealist, yarat›c›, ileri
görüfllü, ba¤›ms›z
Kova insan› hava elementi ile sabit
nitelik özellikleri tafl›r. Yönetici gezegeni ise özgür ruhlu
Uranüs’tür. Bu nedenle Kova, ak›ll›, bilgili, ba¤›ms›z ol-
makla birlikte zor durumda kald›¤› an kendini kurtaracak
beceriye sahiptir. Kova insan› insanl›¤›n iyili¤i için çal›fl-
maktan zevk al›r. Dünyan›n gelece¤i ile ilgilenir, dünyay›
daha iyi bir yer haline getirip kendisinden daha kötü du-
rumda olan insanlara yard›mc› olmak ister. Bal›k burcu,
insanlara bire bir yard›m etmek isterken, Kova genel an-
lamda insanl›¤a faydal› olmak ister. 
Kova burcundan kimler var?

Cengiz Solako¤lu

Bal›k (19 fiubat-20 Mart)

Anahtar Kelime: ‹nan›yorum
Özellikleri: ‹yi niyetli, duygusal, merhametli, yard›m se-
ver, uyumlu, anlay›fll›, duyarl›.

Bal›k burcunda su elementi ile de-
¤iflken nitelik bir araya gelmifltir. Yö-
neticisi Neptün ise sezgi, derin duy-
gular verir.Bütün bunlar›n kar›fl›m›
ile çok hassas bir burç ortaya ç›km›fl-
t›r. Bal›k duygu ve hayalleri ile yafla-
maktad›r. Bal›k burcunun simgesin-

deki iki bal›k çift karakteri simgelemektedir. Bu iki bal›¤›n
ayr› yönlere do¤ru gidiyor olmas› da Bal›k insan›n karars›z-
l›¤›n› simgeler. Akl› ile duygular› devaml› savafl halindedir.
Bu yüzden bazen onu anlamak pek kolay de¤ildir. 
Bal›k insan›n›n sezme gücü inan›lmayacak kadar geliflmifl-
tir. D›fl dünyay› duygular› sayesinde hemen alg›lar. Mistik,
do¤a üstü, esrarengiz bir burçtur. Hayal gücü çok geliflmifl-
tir. Herkesle iyi geçinen, uyumlu kiflilerdir. 
Bal›k burcundan kimler var?

Hasan Y›lmaz, Prof. Yavuz Alangoya
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oç Toplulu¤u’nun maddi varl›¤›n›n temelinde
kuruluflundan bu yana yaratt›¤› fikri de¤erler
yer almaktad›r. Koç Toplulu¤u’nun 21.yüzy›-
la girerken karfl›laflt›rmal› üstünlü¤ünün en

çok hissedildi¤i alan yaratt›¤› markalard›r. 80 y›la yaklaflan
bir yat›r›m sonucunda yarat›lan markalar›m›z›n hukuki
alanda da hak ettikleri flekilde korunabilmeleri büyük önem
tafl›maktad›r.
11 Kas›m 2002 Tarihi itibariyle Koç Holding Hukuk Müfla-
virli¤i bünyesinde devreye giren MAR‹@A Sistemi (Marka ve
Internet Alan Adlar› Merkezi Koordinasyon Sistemi) bu ay iti-
bariyle birinci y›l›n› tamamlamaktad›r. Sistem sayesinde flir-
ketlerimiz ve Vehbi Koç Vakf› kurulufllar› dahil 129 kurulufl
internet üzerinden ortak bir bilgi a¤›na ba¤lanm›flt›r ve Top-
luluk içerisinde geçmiflte fikri mülkiyet alan›nda karfl›lafl›lan
sorunlar büyük ölçüde giderilmifltir. 
MAR‹@A sistemi sayesinde sa¤lanan en büyük geliflme flir-
ketlerimizin markalar›n›n eksiksiz tescil edilmesi alan›ndad›r.
‹fle baflland›¤› gün Topluluk flirketlerinin üçte ikisinin marka-
s› tescilsiz iken bugün bu say› yok denebilecek kadar azal-
m›flt›r. Marka ve internet alan ad› veri taban› üzerine yerleflti-
rilen arama motorlar› sayesinde portföyün o anki durumu
konusunda bilgi almak mümkün hale gelmifltir.
Tamamen internet teknolojisi ile infla edilen sisteminin por-
taline Koçweb intranet sitesi üzerinden ulaflmak mümkün-
dür. Son 12 ay içerisinde sistem üzerinden flirketlerimiz,
266’s› marka tescili olmak üzere, toplam 2 bin 400 on-line ifl-
lem yapm›fllard›r. Yine bu zaman süresi içerisinde sistemin
yayg›nlaflt›r›lmas› için toplam 150 Topluluk personeline e¤i-
tim verilmifltir. Sistem bünyesinde kurulan üç farkl› bir takip
sisteminin devreye sokulmas›yla bugün itibariyle ek bir mas-
raf yaratmaks›z›n Koç markalar›n›n yan› s›ra flirketlerin ihti-
yaç duyabilece¤i di¤er markalar›n takibi de mümkün hale
gelmifltir. 12 ayda taranan toplam 24 bin 200 marka tescili

sayesinde flirketlerimizin markalar› ile ihlal oluflturan toplam
111 marka tescil müracaat› önlenmifltir. Di¤er flirketler tara-
f›ndan yap›lan 1.245 farkl› marka tescili konusunda flirketle-
rimiz bilgilendirilmifltir. Bir y›ld›r verdi¤imiz katma de¤eri
yüksek hizmetler sayesinde flirketlerimizden çok say›da
olumlu geri dönüfl ald›k.  

Marka ve Teknoloji Gücü
Gerek yerine getirdi¤i ifllevler gerekse de kulland›¤› teknolo-
ji itibariyle MAR‹@A projesi Türkiye’de bir ilktir. Tamamen
Koç Toplulu¤unun öz kaynaklar› ile sadece 15 bin Dolar har-
canarak hayata geçirilen sistemin devreye girmesiyle ise do¤-
rudan ve dolayl› olarak yap›lan tasarrufun 2004 y›l› sonu ka-
dar 500 bin Dolar civar›nda olaca¤› tahmin edilmektedir. 20.
yüzy›l flartlar›nda ön planda olan üretim gücü ve kapasitesi
iken yeni yüzy›l›n flartlar›nda marka ve teknoloji öne ç›km›fl-
t›r. Bir mal› veya hizmeti üretmek kadar, onu daha iyi flartlar-
da satabilmek de önemlidir. Bu de¤iflimin önceden görerek
önlem alan Koç Toplulu¤u marka ve teknoloji gücü olan ko-
nularda odaklanmay› bir portföy yönetim prensibi olarak be-
nimsemifltir. MAR‹@A Sisteminin Koç Toplulu¤u’nun bu he-
defini hayata geçirilmesinde önemli bir rol oynayaca¤›n› dü-
flünmekteyiz. Marka ve teknolojiyi yaratmak kadar koruya-
bilmek de önem tafl›maktad›r. fiirketlerin yaratt›klar› marka
ve internet alan adlar› d›fl›nda, patent, endüstriyel tasar›m ve
yaz›l›mlar, onlar›n fikri sermayesinin bir parças›d›r. fiirketle-
rimizden gelen talepler do¤rultusunda ilerideki dönemde
MAR‹@A sistemini patentleri de kapsayacak flekilde genifllet-
mek arzusunday›z. Bir y›l içerisinde marka ve internet alan
adlar› alan›nda al›nan tüm bu mesafeye ra¤men flirketlerimi-
zin di¤er fikri sermayelerinin halen tam bir koruma alt›na
al›nd›¤›n› düflünmek yanl›fl olur. Tam koruman›n sa¤layabil-
menin tek yolunun bu kültürün flirket içerisinde yerleflme-
sinden geçti¤i unutulmamal›d›r. 
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